




معرفي گواهي نامه هاي صالحيت پيمانكاري و مشاوره

گواهي نامه صالحيت
 پيمانكاري چيست؟
گواهي تاييد صالحيت پيمانكاران گواه و 
تائيدي بر رعايت اصول فني، مهندسي 
شركت هايي است كه با احراز و تاييد شرايط 
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عوامل نظام فني اجرايي مورد قبولي و 
راستي آزمايي قرار گرفته باشد. مرجع صدور 
گواهي نامه هاي صالحيت پيمانكاري سازمان 
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تجربهنگاري

يكي ديگر از پروژه هاي صنايع ريلي فراب به ثمر نشست
ایستگاه هالل احمر و بخش شمالی خط 7 مترو تهران، روز شنبه بيست  و  پنجم اسفندماه 1397 
با حضور شهردار تهران، رئيس و اعضاي شورای اسالمی شهر تهران و جمعي از معاونان و مدیران 

شركت فراب افتتاح شد... 

قدرداني شهردار تهران از نقش گروه فراب در تكميل خط 7 مترو تهران
 حناچی از شركت های دخيل در فرایند بهره برداری از خط 7 مترو تهران به ویژه »فراب« و 
»ساختمان و نصب فراب« تشکر كرد و ادامه داد: در بسياری از متروهای جهان خطی داریم به 

نام ِسركل الین كه خطوط را به هم وصل می كنند؛ در تهران خطوط 6 و 7 این كار را می كنند...

مترو تهران يكی از راهبردی ترين پروژه های كشور است
رئيس شورای اسالمي شهر تهران در مراسم افتتاح ایستگاه هالل احمر و بخش شمالی خط 7 مترو تهران 
با بيان اینکه پروژه مترو تهران یکی از راهبردی ترین پروژه های كشور است، افزود: با توجه به موضوع 
اقتصاد مقاومتی و تالش برای داخلی سازی مترو، باید با تکيه  بر توان داخلی، پروژه ها تکميل و تجهيز 

شود. چرا كه رهبر معظم انقالب نيز به آن حساسيت ویژه ای دارند...

سيستم سيگنالينگ، حريق و برق خط 7 مترو تهران
در وضعيت  ايمن قرار دارد

مدیرعامل شركت قطار شهری تهران و حومه )مترو( نيز در این مراسم گفت: امروز شاهد افتتاح 
هفت و نيم كيلومتر از خط 7 مترو در بخش شمالی هستيم كه ایستگاه هاي تربيت مدرس و 

ميدان صنعت در آن واقع شده است.

گروه فراب در جمع نام آوران صنايع نفت و گاز ايران
گروه فراب با حضور در بيست  و  چهارمين نمایشگاه بين المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشيمی، به 

معرفي توان و دانش فني و مهندسي خود به نام آوران صنایع نفت و گاز ایران و جهان پرداخت. 
گاز،  نفت،  بين المللی  نمایشگاه  و  چهارمين  بيست   در  فراب،  روابط  عمومی شركت  به گزارش 
دائمی  محل  در  اردیبهشت ماه  چهاردهم  تا  یازدهم  روزهای  طی  كه  پتروشيمی  و  پاالیش 

نمایشگاه های بين المللی تهران برگزار شد...

به صفر رساندن صادرات نفت ايران خيالی واهی است
نام گذاری سال 1398 به عنوان »سال رونق توليد« از سوی  با اشاره به  نامدار زنگنه«  »بيژن   
مقام معظم رهبری، اظهار كرد: صنعت نفت از ابتدای امسال اقدام ها و برنامه های خود را با هدف 
تحقق شعار »رونق توليد« مرور كرده است تا به تحقق هر چه بيشتر زمينه های توليد و رونق 

كسب وكار كمک كند...

ديدار نوروزی سال 1398 گروه فراب برگزار شد
آیين دیدار نوروزی مدیران و همکاران گروه فراب در دومين روز كاری سال 1398 برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شركت فراب، در مراسم دیدار نوروزی كه از ساعت 9 تا 11 صبح روز 
یکشنبه هجدهم فروردین ماه در محل تاالر آبگينه مؤسسه فرهنگي ورزشي آبفاي تهران و با 

حضور مدیران و همکاران گروه فراب از شركت هاي فراب، ناردیس و ...

مروري بر آخرين وضعيت هاي طرح ها 
و پروژه هاي شركت فراب به همراه گاه شمار پيشرفت

نقش نيروگاه های برق آبی كشور در كنترل سيالب های اخير
مدیر مركز نيروگاه های برق آبی شركت مدیریت منابع آب ایران از صرفه جویی دو ميليارد متر 
مکعبی مصرف گاز در توليد برق با فعاليت نيروگاه های برق آبی از دی ماه سال گذشته تاكنون 

خبر داد و به تشریح نقش نيروگاه های برق آبی كشور در كنترل سيالب های اخير پرداخت...

اخبار ريلي
در این بخش، گزیده اي از اخبار صنعت ریلي در جهان همراه با اطالعاتي پيرامون كنفرانس ها، 

همایش ها و نمایشگاه هاي آتي این صنعت ارائه مي شود. 

خطوط ريلي پرسرعت
در سال هاي اخير، حمل ونقل ریلي در حوزه افزایش سرعت سير، پيشرفت فراوانی داشته است. در حال 
حاضر، توسعه شبکه هاي مدرن ریلي پرسرعت در بيش از 27 كشور جهان آغاز شده و پيش بيني مي شود 

این فناوري در سال هاي آینده، یکي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي بسياري از كشورها باشد...

نصب دريچه های حوضچه تبخيري در پروژه 
پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس

بيشتر كارهاي اجرایي در سایت تجربه است و كمتر روزي است كه موردي براي یادگيري وجود نداشته 
باشد. اما برخي تجربه ها ممکن است براي همکاران بخش هاي دیگر فراب و در دیگر پروژه ها مفيد باشد و 

ارزش نگاشتن داشته باشد؛ نصب دریچه هاي حوضچه تبخيري پروژه ستاره خليج فارس كه...

گزارش تحويل دائم پروژه فاز سوم پتروشيمي
 پرديس )واحد آمونياك( به كارفرماي اصلي 

شركت ناردیس با همراهي شركت ساختمان و نصب فراب )به عنوان پيمانکار اصلي پروژه( موفق به تحویل 
دائم پروژه فاز سوم پتروشيمي پردیس )واحد آمونياك( به كارفرماي اصلي شد. عمليات اجرایي این پروژه 

در دی ماه 92 شروع و در اسفندماه 95 خاتمه یافت...

حذف اثر نويز اينترفيسي ناوگان خط 2 قطار شهري مشهد
فعاليت شركت فراب در پروژه خط 2 قطار شهري مشهد به صورت EPC براي تامين تجهيزات یک 
پروژه مترویي و به صورت كامل اس��ت. تجهيزات برقي )تامين توان(، ناوگان و سيستم سيگنالينگ، 
س��ه بخش اصلي از تجهيزات یک پروژه ریلي است كه فناوری های پيچيده و اینترفيس هاي زیادي 

با هم دارند...

از گوشه و كنار جهان
از گوش��ه و كنار جهان نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه در 2ماهه گذشته در قالب 
قراردادهای تجاری در حوزه احداث نيروگاه های حرارتی، بادی، خورش��يدی، آبی و سدس��ازی بين 

كشورها و شركت های معتبر توليد انرژی اتفاق افتاده است را ...

 سفر به مدار شمالگان  براي ديدن پديده رؤيايي  شفق قطبي
شفق قطبی )Aurora( معروف به سپيده قطبی و نور قطبی، یکی از پدیده های جوی بسيار زیبای كره 
زمين است كه به طور طبيعی در آسمان شب و در عرض های جغرافيایی قطبی به چشم می خورد. قبایل 
كانادایی به آن رقص ارواح می گویند. نور هایی بسيار زیبا و خيره كننده كه در آسمان حركت می كنند و 
معموالً شکل های منحنی مانندی دارند كه گاهی ساكن است و گاهی تپنده و گاهی متشکل از شمار 

زیادی پرتو با طول موج های متفاوت كه ...

دانش نامه خصوصی سازی و سهام عدالت
 كتاب »دانش نامه خصوصی س��ازی و س��هام عدالت« به قلم »مهدی حاج��ی وند«، تنها دانش نامه 
موج��ود در ای��ن زمين��ه بوده و به بيان، توضيح و تش��ریح واژه های تخصص��ی و مرتبط با دو مقوله 
خصوصی س��ازی و س��هام عدالت پرداخته است. در بخشي از مقدمه این كتاب آمده است: »با وجود 
گذش��ت بيش از 17 سال از تاسيس سازمان خصوصی س��ازی و گذر بيش از یک دهه از ابالغ اصل 

۴۴ قانون اساسی در كشور... 

هنر خوب زندگی كردن؛ آشنايی با 52 ابزار ذهنی در زندگی
و  آن  باالي  فروش  دليل  به  فقط  را  دوبلي«  »رولف  نوشته  اندیشيدن«  شفاف  »هنر  كتاب   
ترجمه »عادل فردوسي پور« خریدم و پس  از مطالعه آن، به فوایدش پي بردم. اما كتاب جدید 
این نویسنده را به نام »هنر خوب زندگي كردن«، در نخستين روزهاي نمایشگاه كتاب تهران 

خریداری كردم و با شوق وذوق و خارج از ترتيب كتاب خوانی ام، آن را خواندم...

دره شهر؛ نگين زاگرس و مهد تمدن هزاران ساله
دره ش��هر، ش��هری كه  نام آن برگرفته از موقعيت قرارگيری شهر در ضلع شمالی یکی از تنگه های 
دشت سيمره است. دشت سيمره كه برگرفته از نام رود سيمره است در مسير این رود از غربی ترین 
نقطه روس��تای تلخاب و تا شرقی ترین منطقه روستای گاوميش��ان در شهرستان دره شهرگسترده 

است، آبادی و آبادانی از دیرباز به جهت آب فراوان رود سيمره و ...
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مجله خبري

             افتتاح ايستگاه هالل احمر و بخش شمالي خط 7 مترو تهران

يكي ديگر از پروژه هاي
    صنايع ريلي فراب به ثمر نشست
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مجله خبري

فرایند  در  دخيل  شركت های  از  تهران  شهردار 
بهره برداری از خط 7 مترو تهران به ویژه »فراب« و 

»ساختمان و نصب فراب« قدرداني كرد.
ایستگاه  افتتاح  مراسم  در  حناچی«  »پيروز 
هالل احمر و بخش شمالی خط 7 مترو تهران، گفت: 
مترو یک موضوع حاكميتی است و باید تالش كنيم 
این سرمایه گذاری عظيم را به بهره وری نزدیک كنيم.
به  می گویم  تبریک  گفت:  ادامه  در  حناچي 
همکارانم كه با زحمات فراوان تالش كردند تا خط 
تشکر  برسانند. همچنين  بهره برداری  به  را  مترو   7
هدف گذاری  را  مترو  پروژه  كه  كسانی  از  می كنم 
نتيجه  به  شهری  مدیریت  دوره  چند  در  تا  كردند 

برسد.

مشتركی  هدف  ما  گفت:  سپس  تهران  شهردار 
را در شورای شهر و در شهرداری تعقيب می كنيم؛ 
تا  كنيم  تالش  باید  آمده،  به وجود  زیرساخت ها 
بهره وری باال داشته باشيم. افزایش مسافر از حدود 
هدف گذاری  نفر،  ميليون  هفت  تا  نفر  ميليون  دو 
اصلی ماست كه با كاهش سرفاصله و تکميل خطوط 

می توانيم به آن دست پيدا كنيم. 
حناچی از شركت های دخيل در فرایند بهره برداری 
از خط 7 مترو تهران به ویژه »فراب« و »ساختمان 
و نصب فراب« تشکر كرد و ادامه داد: در بسياری از 
نام ِسركل الین كه  متروهای جهان خطی داریم به 
خطوط را به هم وصل می كنند؛ در تهران خطوط 6 

و 7 این كار را می كنند.

قدردانيشهردارتهرانازنقشگروهفراب
درتكميلخط7متروتهران

شمالی  بخش  و  هالل احمر  ايستگاه 
خط 7 مترو تهران، روز شنبه بيست  و  
پنجم اسفندماه 1397 با حضور شهردار 
تهران، رئيس و اعضاي شورای اسالمی 
شهر تهران و جمعي از معاونان و مديران 

شركت فراب افتتاح شد.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مترو   7 خط  پروژه  كل  طول  فراب، 
ايستگاه   22 با  كيلومتر   27 تهران، 
ورزشگاه  خط،  اين  شروع  نقطه  است. 
تختی در منطقه  15 است؛ پس از عبور 
غياثی،  ميدان  به  محالتی  بزرگراه  از 
خيابان  قيام،  بلوار  سعيدی،  خيابان 
رازی  ميدان  محمديه،  ميدان  مولوی، 
اين  از  پس  می رسد.  بريانک  ميدان  و 
نقطه، محور غربی به شرقی خط 7، به 
تبديل می شود.  محور شمالی- جنوبی 
بزرگراه  زيرين  سطح  از  امتداد  اين  در 
توحيد  ميدان  به  و  می كند  عبور  نواب 
گفت  بوستان  جنب  از  سپس  می رسد. 
وگو و برج ميالد رد می شود و به ميدان 
زير  از  سپس   7 خط  می رسد.  صنعت 
بلوار پاك نژاد خودش را به ميدان كتاب 
در سعادت آباد می رساند. به اين ترتيب، 
 15 و   14 منطقه  از  تهران  مترو   7 خط 
آغاز شده، با عبور از مناطق 1۰، 11 و 12 

به مناطق 2 و 6 می رسد.
بنا بر اعالم فرمانده قرارگاه سازندگی 
پروژه  اجرای  برای  )ص(،  خاتم االنبياء 
دو  حدود  تاكنون  تهران،  مترو   7 خط 
تومان هزينه شده  ميليارد  و 5۰۰  هزار 
دو  و  مستقيم  نفر  هزار  شش  كه  است 
اشتغال  آن  در  غيرمستقيم  نفر  هزار 

داشته اند.
 EPC پيمانكار  فراب،  شركت 
طراحی، تأمين و اجرای تجهيزات پروژه 

خط 7 مترو تهران است.

يكي ديگر از پروژه هاي
    صنايع ريلي فراب به ثمر نشست
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محسن هاشمي رفسنجاني:

مترو تهران یکی از راهبردی ترین 
پروژه های کشور است

اسالمي  شورای  رئيس 
شهر تهران در مراسم افتتاح 
ایستگاه هالل احمر و بخش 
شمالی خط 7 مترو تهران با 
بيان اینکه پروژه مترو تهران یکی از راهبردی ترین 
موضوع  به  توجه  با  افزود:  است،  كشور  پروژه های 
اقتصاد مقاومتی و تالش برای داخلی سازی مترو، 
و  تکميل  پروژه ها  داخلی،  توان  تکيه  بر  با  باید 
تجهيز شود. چرا كه رهبر معظم انقالب نيز به آن 

حساسيت ویژه ای دارند.
به  اگر  افزود:  رفسنجاني«  هاشمي  »محسن 
تهدیدها هستيم،  و  تحریم ها  اثرات  دنبال كاهش 
مترو تهران با كاهش مصرف سوخت می تواند برای 
كند  و  ایجاد  نيز  امنيت  بر صرفه جویی،  عالوه  ما 

بهترین پناهگاه برای تهدیدها برای مردم باشد.
مترو  از  استفاده  مزایای  از  دیگر  یکی  هاشمی 
امروز به راحتی  را عدالت محوری دانست و گفت: 
و  داد  گسترش  را  نقليه  وسيله  این  می توان 
دنبال  به  نيز  كشور  شهرهای  تمامی  خوشبختانه 

دستيابی به این مدل حمل  و نقل هستند.
در  مترو  خط  كيلومتر   2۰۰ ایجاد  به  وی 
تهران اشاره كرد و گفت: با توجه به تردد ساكنان 
شهرهای اقماری به تهران، پيش بينی می شود طول 
این خطوط به 5۰۰ كيلومتر، به دليل نياز، افزایش 

پيدا كند.
به گفته رئيس شورای اسالمي شهر تهران، هر 
از  دارد.  را  مسافر  هزار  مترو ظرفيت ۴۰  ایستگاه 

این رو باید تجهيز مترو را در دستور كار قرار داد.
باید به كمک  با تأكيد بر اینکه دولت  هاشمی 
در  گفت:  بياید،  مترو  در ساخت  مدیریت شهری 
دیداری كه با مقام معظم رهبری داشتم این موضوع 
روحانی  آقای  از  نيز  ایشان  و  كردم  درخواست  را 

خواستند این موضوع مورد توجه قرار بگيرد.
وی افزود: مترو تنها ساخت تونل نيست و باید 

تمام تجهيزات و واگن نيز برای آن مهيا باشد.
و  توسعه  در  دولت  نقش  به  سپس  هاشمی 
پيشبرد برنامه توسعه مترو اشاره كرد و گفت: تمام 
دولت های گذشته در دوره های تصدی مسئوليت، 
كمک هایی به مترو داشته اند و دولت كنونی نيز باید 
كمک اصلی را در قالب »تجهيز مترو« انجام دهد 
تا بتوان از ظرفيت كامل خطوط مترو استفاده كرد.

حناچی از شركت های دخيل در فرايند بهره برداری
 از خط 7 مترو تهران به ويژه »فراب« و »ساختمان و نصب فراب« تشكر كرد

روايتبه
تصوير
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مديرعامل شركت مترو تهران:

سیستم سیگنالینگ، حریق و برق 
خط ۷ مترو تهران در وضعیت

 ایمن قرار دارد
و حومه  تهران  قطار شهری  مدیرعامل شركت 
)مترو( نيز در این مراسم گفت: امروز شاهد افتتاح 
هفت و نيم كيلومتر از خط 7 مترو در بخش شمالی 
ميدان  و  مدرس  تربيت  ایستگاه هاي  كه  هستيم 

صنعت در آن واقع شده است.
»علي امام« افزود: امروز بلندترین پله برقی مترو 
هالل احمر  مترو  ایستگاه  در  متر   18 بلندای  با 

راه اندازی شد.
به گفته مدیر عامل شركت قطار شهری تهران و 
حومه، سيستم سيگنالينگ، حریق و برق مترو خط 
7 مترو در وضعيت ایمن قرار دارد و در تابستان 
سال 98، پست برق اختصاصی شهيد محالتی برای 

خط 7 راه اندازی خواهد شد.

روايتبه
تصوير

خط ۷ مترو تهران
طول كل پروژه: 27 كيلومتر

تعداد ايستگاه: 22
پيمانكار طراحي، تامين و اجراي 
تجهيزات E&M : شركت فراب 
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و   بيست   در  حضور  با  فراب  گروه 
چهارمين نمایشگاه بين المللی نفت، گاز، 
و  توان  معرفي  به  پتروشيمی،  و  پاالیش 
نام آوران  به  دانش فني و مهندسي خود 
صنایع نفت و گاز ایران و جهان پرداخت. 
به گزارش روابط  عمومی شركت فراب، 
در بيست  و  چهارمين نمایشگاه بين المللی 

نفت، گاز، پاالیش و پتروشيمی كه طی 
روزهای یازدهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه 
در محل دائمی نمایشگاه های بين المللی 
در  فراب  گروه  غرفه  شد،  برگزار  تهران 
سالن خليج فارس این نمایشگاه با حضور 
»فراب«،  شركت های  از  نمایندگاني 
فراب«،  گاز  و  نفت  طرح هاي  »توسعه 

»ساختمان و نصب فراب« و »ناردیس«، 
دست اندركاران  از  زیادی  جمع  ميزبان 
داخلی و خارجی صنعت نفت بود كه با 
قابليت ها و دستاوردهای فنی و مهندسی 
آشنا  گاز  و  نفت  حوزه  در  فراب  گروه 

شدند. 
همچنين نشست های كاری و مذاكرات 

بیست  و  چهارمین نمايشگاه بین المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی برگزار شد

گروه فراب در جمع نام آوران صنايع نفت و گاز ايران
نمایندگان گروه  از سوی  متعددی 
شركت های  نمایندگان  با  فراب 
خصوص  در  خارجی  و  داخلی 
همکاری های  و  ارتباطات  توسعه 

مورد عالقه طرفين برگزار شد. 
دیدارهاي  و  جلسات  جمله  از 
مهم برگزار شده در مدت برگزاري 
فراب،  گروه  غرفه  در  نمایشگاه 
عراقي  هيأت  بازدید  به  مي توان 
این كشور  شامل معاون وزیر نفت 
هيأت  و  سرمایه گذاري  حوزه  در 
با  دیدارهایي  همچنين  و  همراه 
نمایندگان شركت هاي مهندسي و 
توسعه گاز ایران، مهندسي و توسعه 
نفت ایران، حفاري شمال، گسترش 
پتروشيمي  پاسارگاد،  انرژي 
بهران،  نفت  ایتوك،  ایران  بوشهر، 
كيمياي  )پتروشيمي  پتروفرهنگ 
و   OIED خاورميانه(،  پارس 
ایران  نفت  ملي  شركت  نماینده 
مدیر  كرد.  اشاره  عراق  كشور  در 
خدمات  صادرات  توسعه  دفتر  كل 
سازمان  دانش بنيان  محصوالت  و 
روز  در  نيز  ایران  تجارت  توسعه 
پایاني نمایشگاه از غرفه فراب دیدن 

كرد.
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بيست  گشایش  آیين  در  نفت  وزیر 
نفت،  بين المللی  نمایشگاه  چهارمين   و 
ظرفيت های  پتروشيمي،  و  پاالیش  گاز، 
مازاد اعالم شده از سوی برخی كشورها را 
بزرگ نمایی و اغراق آميز دانست و گفت: بازار 
نفت را با بيانيه نمی شود اداره كرد و آنچه 
تعيين كننده است، توليد واقعی نفتی است 

كه در بازار عرضه می شود.
»بيژن نامدار زنگنه« با اشاره به نام گذاری 
سال 1398 به عنوان »سال رونق توليد« از 
سوی مقام معظم رهبری، اظهار كرد: صنعت 
نفت از ابتدای امسال اقدام ها و برنامه های 
خود را با هدف تحقق شعار »رونق توليد« 
مرور كرده است تا به تحقق هر چه بيشتر 
زمينه های توليد و رونق كسب وكار كمک 

و   EPC طرح های  ادامه  نفت  وزیر  كند. 
EPD را از جمله راهکارهاي صنعت نفت 
برای رونق كسب وكار اعالم كرد و گفت: ما 
مجوز سرمایه گذاری شش ميليارد دالری 
را  توليد  توان  افزایش  و  نگهداشت  برای 
پيش از این گرفته ایم و تاكنون 1۰ قرارداد 
به ارزش شش هزار و 5۰۰ ميليارد تومان 
در این راستا امضا شده و 23 قرارداد دیگر با 
پيش بينی مبلغ 3۴ هزار ميليارد تومان در 
حال اجراست و منابع مالی آن پيش بينی 

شده است.
زنگنه با اشاره به تداوم حمایت از ساخت 
داخل با تمركز بر كاالهای اساسی مورد نياز 
صنعت نفت مربوط به 1۰ قلم كاالی اساسی، 
گفت: اساسا قراردادهای EPC و EPD بر 

وزير نفت:

 به صفر رساندن صادرات
 نفت ايران خيالی واهی است

پيمانکاران  به  كه  شدند  تعریف  مبنا  این 
و  تجهيزات  عمده  و  واگذار  شوند  ایرانی 
كه  شود  خریداری  داخل  از  الزاماً  كاالها 
مسائل مربوط به پيش پرداخت های آنها را 
حل كرده ایم. وزیر نفت به اظهارنظرهایی 
بازار  در  مازاد  ظرفيت  وجود  بر  مبنی 
نفت واكنش نشان داد و گفت: همان طور 
صادرات  كردن  صفر  گفته ام،  پيش تر  كه 
آمریکایی هاست،  آرزوی  ایران گرچه  نفت 
صاحب نظر  هر  است.  واهی  خيالی  اما 
بازار می داند كه ظرفيت های  مستقلی در 
مازاد اعالم شده از سوی بعضی از كشورها 
تاكيد  زنگنه  است.  اغراق  و  بزرگ نمایی 
كرد: ما با هيچ كشوری در منطقه دشمنی 
نداریم.  اما دو كشور همسایه ما مرتب سعی 
می كنند با بيانيه ها و صحبت های خود و با 
مازاد خود،  بزرگ نمایی ظرفيت  به  اتکای 
به بازار اطمينان دهند كه با خروج ایران 
از بازار نفت مشکلی در بخش عرضه ایجاد 
نمی شود. وی گفت: این كشورها نه تنها در 
بخش ظرفيتشان، بلکه در ذخایر خودشان 
نتوانسته اند  حاال  تا  و  می كنند  اغراق  هم 
تأیيد هيچ مرجع مستقل بين المللی را برای 
ذخایر نجومی كه می گویند بگيرند؛ برای 

اینکه اسناد و مدارك فنی كافی ندارند.
وزیر نفت تاكيد كرد: پيش تر هم گفته ام 
كه امور دنيا به این سادگی ها كه آمریکا و 
برخی از حاميان و محركانش فکر می كنند 
نيست؛ بازار نفت را نمي شود با بيانيه اداره 
كرد و آنچه كه تعيين كننده است، توليد 
واقعی نفتی است كه در بازار عرضه می شود.

آينده سازندگان داخلی روشن 
است؛ راه را درست رفتند

و  توليدكنندگان  آینده  نفت،  وزیر 
كرد  توصيف  روشن  را  داخلی  سازندگان 
درست  را  مسير  ما  شركت های  گفت:  و 
فهميده اند و من هيچ اشکالی راهبردی در 

روش های آنها ندیده ام.
را  مطلب  این  زنگنه«  نامدار  »بيژن 
و   31 و   27 سالن های  از  بازدید  از  پس 
همچنين غرفه استارتاپ ها كه در فضای باز 
بيست وچهارمين نمایشگاه بين المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشيمی، قرار داشت، بيان 
كرد. وي درباره ارزیابی اش از توليدكنندگان 
تجهيزات صنعت نفت گفت: خوشبختانه 

پيش،  به سال  نسبت  داخلی  شركت های 
پروژه های خوبی را اجرا كرده اند و احساس 
رضایت و رشد هم در این باره داشته اند. من 
و  توليدكنندگان  برای  روشنی  آینده  هم 
سازندگان به لحاظ گستردگی كار مي بينم.

زنگنه با اشاره به حمایت های وزارت نفت 
دانش بنيان  شركت های  و  استارتاپ ها  از 
بازدیدهایی  در  كرد:  اظهار   ،98 سال  در 
كه امروز داشتم، تعدادی از شركت ها هم 
مشکالتی مانند تعدیل در قراردادهایشان 
به دليل جهش قيمت ها و دیده نشدن این 
تعدیل در قراردادهایشان داشتند كه قرار 

شد این موضوع هم دنبال شود.
كه  كاری  مهم ترین  گفت:  نفت  وزیر 
باید برای بقای مجموعه توليدكنندگان و 
سازندگان داخلی در نظر گرفته شود، این 
و  كنيم  تعریف  پروژه  آنها  برای  كه  است 

تداوم سرمایه گذاری داشته باشيم.
وی افزود: البته ظرفيتی كه هم اكنون 
در این بخش وجود دارد بيش از تقاضای 
بازار است. بر این اساس باید به طور كامل با 
كشورهای منطقه همکاری داشته باشيم تا 

بتوانيم تقاضای بازار منطقه را تامين كنيم.
ما  شركت های  اینکه  بيان  با  زنگنه 
درست  را  راه  و  فهميده  درست  را  مسير 
می روند و اینکه هيچ اشکال راهبردی در 
روش های آنها ندیده است، تصریح كرد: ما 
در سال های پيش بحث های فراوانی با این 
شركت ها داشتيم. اما اكنون پس از 5 تا 6 
سال، به نظرم مسير را درست می روند كه 
به طور حتم به موفقيت، بين المللی شدن، 
جهش و بزرگ شدن واقعی منجر می شود 
و كارهایی هم كه ما اكنون انجام می دهيم، 
در همين جهت است.   وی به درخواست ها 
و تقاضای سازندگان و توليدكنندگان داخلی 
در این بازدید اشاره كرد و گفت: بعضی از 
این تقاضاها را در معاونت امور مهندسی، 
پيگيری  نفت  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
خواهيم كرد. ضمن اینکه قرارمان این است 
كه به هر كاال و تجهيزی كه در داخل ایران 
اجازه خرید خارجی  توليد می شود، دیگر 
ندهيم. به گفته وزیر نفت، به شركت های 
تابعه خود اعالم می كنيم كه اجازه خرید 
ميزان  به  داخل  در  كه  كاالهایی  خارجی 
می شوند،  توليد  خوب  كيفيت  با  و  كافی 

ندارند.
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بیست  و  چهارمین نمايشگاه بین المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی
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آیين دیدار نوروزی مدیران و همکاران گروه فراب در دومين روز كاری سال 1398 برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی شركت فراب، در مراسم دیدار نوروزی كه از ساعت 9 تا 11 صبح 
روز یکشنبه هجدهم فروردین ماه در محل تاالر آبگينه مؤسسه فرهنگي ورزشي آبفاي تهران 

و با حضور مدیران و همکاران گروه فراب از شركت هاي فراب، ناردیس، ساخت تجهيزات فراب، 
ساختمان و نصب فراب، تجارت و سرمایه فراب و توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب برگزار 

شد، همکاران گروه ضمن دیدار و گفت و گو، فرا رسيدن سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند.

ديدار نوروزی سال 1398 گروه فراب برگزار شد
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تست و راه اندازي Local سيستم تهويه تونلي از ايستگاه طبرسي تا شهيد مفتح

حمل، نصب و راه اندازي پله هاي برقي ايستگاه شهيد كاوه

نصب و راه اندازي موقت ترانس و تابلوهاي DC پست RS ايستگاه شهيد كاوه

تست و راه اندازي سيستم اعالن حريق از ايستگاه طبرسي تا شريعتي

راه اندازي موقت پروژه تا ايستگاه شهيد كاوه - بازديد اعضاي شوراي شهر و شهردار مشهد

حمل، نصب و راه اندازي پله هاي برقي ايستگاه سعدي

راه اندازي موقت ترانس و تابلوهاي MV پست LPS ايستگاه شهيد كاوه

راه اندازي موقت پروژه تا ايستگاه شهيد كاوه 

پروژه خط 2 قطار 

شهري مشهد
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95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

افتتاح و بهره برداري از 6 
ایستگاه مسافري

 و 1 ایستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري از ایستگاه پنجم

96/12 بهره برداري تا ایستگاه 
نهم با سيگنالينگ 
روشن

97/12گاه ُشمار  پيشرفت
راه اندازي موقت 1 ایستگاه 
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مجله خبري

پروژه نیروگاه

سیکل ترکیبي داالهو

آماده سازي عمليات ترنينگير واحد 2 گازي

اينترنال پايپينگ خطوط هارپ هاي واحد بخار

راه اندازي اسكيد لوپ اويل

عايق كاري خطوط ايراينتيک

داربست بندي مقابل هارپ هاي مدول 3  بخار

راه اندازي تابلو هاي ساختمان اگزيالري كولينگ

نصب اي پي درام واحد بخار
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95/5 96/12

97/7

97/8
شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود ژنراتور بخار 
به سایت

برق دار شدن
 ترانس اصلي

 Kv ۴۰۰ نصب توربين واحد اولراه اندازي پست
گاه ُشمار  پيشرفت

96/6 98/2
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نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
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نصب استراكچر بويلر 1

فالشينگ روغن در توربين واحد1نصب استراكچر سايلنسر بويلر 1نصب تابلوي PT در سالن توربين

اجراي پايپينگ و پلتفرم ناحيه غربي بويلر 2 جوشكاري در شاپ

نصب استراكچر بويلر 1 جوشكاري پايه ستون هاي بويلر 3

Acc1 تست هواي استيم داكت در
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مجله خبري

92/12گاه ُشمار  پيشرفت

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب  ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3

پيشرفتساختتجهيزاتبازيافتحرارتي
نيروگاهمتمركزپارسجنوبيتوسطشركتساختتجهيزاتفراب

نصبقطعاتسازههايسيستمكولينگ
درسايتپروژهنيروگاهمتمركزپارسجنوبي

مراحلپايانيپروژهتامينوتحويلتجهيزات
سيستمكولينگنيروگاهمتمركزپارسجنوبي

در ادامه ساخت و ارسال تجهيزات بازیافت حرارتي 
نيروگاه متمركز پارس جنوبي، عمليات ساخت تجهيزات 
استيل  و  داكت  كيسينگ،  شامل  فشاري  غيرتحت 

مدیریت  تحت  و  آذراب  شركت  به وسيله  استراكچر 
پيمان شركت ساخت تجهيزات فراب در حال انجام و 
رو به اتمام است. خاطر نشان مي شود تاكنون بيش از 

85 درصد این تجهيزات، مراحل ساخت و توليد خود 
را طي كرده و حدود ۴3۰۰ تن از مجموع 633۰ تن 

تجهيزات به سایت ارسال شده است. 

شركت ساخت تجهيزات فراب در مجموع بالغ بر 53۰۰ تن اسکلت فلزي سازه 
ACC و تجهيزات مرتبط را با پيشرفت حدود 9۰ درصد نصب كرده است. در حال 
حاضر تاچ آپ و استقرار پوشش هاي جانبي دیواره ها در حال انجام است. شایان ذكر 
است، برنامه ریزي پوشش ها بر اساس اولویت هاي ایجاد جبهه هاي كاري نصب و تامين 
سایر تجهيزات توسط كارفرما قابل انجام است. انتظار مي رود تا پایان شهریورماه سال 
جاري در صورت نصب تجهيزات استيم داكت یونيت هاي 2 و 3 سيستم كولينگ 
نيروگاه متمركز پارس جنوبي، كليه متعلقات باقيمانده سبک سازه توسط این شركت 

برافراشته شده و پروژه نصب اسکلت فلزي ACC نيروگاه به اتمام برسد.

تامين و تحویل اقالم ابزار دقيقي و شيرهاي كنترلي جزیره ACC پارس جنوبي، 
به عنوان آخرین بخش محدوده قرارداد شركت ساخت تجهيزات فراب درحال انجام 
است. این اقالم از شركت هاي Wika و Endress-Hauser و Yokogava و 
Green Control در حال تأمين است كه بخش عمده اي از آن، فرایند ترخيص 

از گمركات را طي مي كند.
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مجله خبري

افتتاح بخش شمالي خط 7 مترو تهران

ايستگاه صنعت-نمايي از فن تكميل شدهافتتاح بخش شمالي خط 7 مترو تهران

پروژه خط ۷ 

متروي تهران

پس از تایيد نمونه اوليه ساخته شده به ابعاد 22۴۰ و 25۰۰ 
توسط نماینده طراح آلماني، ساخت اولویت اعالمي از طرف كارفرما 
شامل ۴ دستگاه دیفيوزر ایستگاه O7 به اتمام رسيده و در حال 
حاضر در فرایند سندبالست و رنگ است. بنابر اولویت اعالمي از 
طرف كارفرما در سال 98، در ادامه، اولویت بعدي شامل ساخت 
۴ دستگاه دیفيوزر ایستگاه B7 نيز در حال اتمام بوده و به كارگاه 
سند بالست و رنگ ارسال شده است. ساخت سایر اولویت ها نيز در 

دستور كار  شركت ساخت تجهيزات فراب قرار گرفت.

پيشرفتساخت32دستگاه
ديفيوزرخط7متروتهرانتوسط
شركتساختتجهيزاتفراب
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1393
ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جدید

افتتاح و بهره برداري از 
8 ایستگاه مسافري  و 

11 ایستگاه عبوري

راه اندازي 3 ایستگاه 
بهره برداري نيمه شمالي خط 
از ميدان صنعت تا مهدیه

افتتاح و بهره برداري از 
5 ایستگاه مسافري  و 
3 ایستگاه عبوري با 
سيگنالينگ دائم

گاه ُشمار  پيشرفت

95/4 97/4

97/12
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مجله خبري

پروژه فاز 13 

پارس جنوبي 

ادامه عمليات اجراي عايق سرد خطوط پايپينگ

نمايي از پااليشگاه فاز 13 پارس جنوبي

Valve انواع Bolt Tightening فعاليت اجرايي نصب و

عمليات اجرايي فيتاپ، جوشكاري و سنگ زني خطوط پايپينگ

Valve انواع Bolt Tightening فعاليت اجرايي نصب و
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95/12
ابالغ قرارداد گاه ُشمار  پيشرفت
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راه اندازي يونيت 132-3۰۰رفع پانچ يونيت ها

پروژه یوتیلیتي

 پارس جنوبي فاز 22 تا 24

نيروگاه آبي درالوك 2 

در كردستان عراق
94/4گاه ُشمار  پيشرفت 95/11 97/8

عقد قرارداد

اتمام اجراي دایک

اتمام حفاري گود نيروگاه اتمام نصب درفت تيوب واحد اول و دوم

آغاز بتن ریزي
96/195/8

عالوه بر اینکه دریچه هاي استاپالگ و آشغال گير 
همراه كليه متعلقات ساخته شده و از یک سال قبل 
ساخت  است،  نصب  آماده  پروژه  سایت  محل  در 
كاورها نيز انجام شده و آماده اتمام مراحل نهایي و 
اصالح رنگ است. هر سه دریچه رادیال )5 سگمنت(، 
سروموتورها،  ساپورت ها،  جک  پارت ها،  فيکس 
مدفون  قطعات  وكليه  تاندون ها  باي پس،  بازویي ها، 
در فاز یک اعم از بيس پليت، غالف تاندون، لوله هاي 
محل  در  ابزاردقيق  و  باي پس  لوله هاي  هوادهي، 

سایت نصب پروژه است.
پروژه  سایت  به  حمل  آماده   TRCM ماشين 
به   under sluice بخش  نصب  همچنين  است. 

اتمام رسيده و به مشاور تحویل داده شده است.

ساختوحملتجهيزات
نيروگاهدرالوك2عراق
توسطشركتساخت

تجهيزاتفراب
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95/5 95/11 97/2
پست برق شماره 1

اتمام اجراي دایک

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

96/1
آغاز بتن ریزي

گاه ُشمار  پيشرفت

95/8
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پروژه نيروگاه آبي 

سردشت
92/4گاه ُشمار  پيشرفت

92/6

93/10 96/5

96/4

عقد قرارداد

شروع قرارداد راه اندازي 
جرثقيل اصلي

تحویل گود نيروگاه نصب توربين ها

97/5

97/10

97/12
نصب  استاتور
 ژنراتور واحد1

شروع نصب استاتور ژنراتور واحد2 و انجام الورینگ روتور واحد 1

انجام الورینگ 
روتور واحد 2

پرسينگ روتور واحد 3

ترانس و باسداكت واحد 1

هسته چيني و پرس در رتور واحد 3

عمليات نصب در محدوده باسداكت واحد 2

باسداكت نصب شده در واحد 1 نيروگاه

Drainage پيش راه اندازي سيستم

كابل كشي خط 132

فالشينگ لوله هاي گاورنر واحد 1
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پروژه بندر خدماتي

و صادراتي تمبك

پروژه

 سبزآب ري )رازان(

فعاليت اجرايي سندبالست و پرايمر لوله و فيتينگ پايپينگحمل و انتقال متريال پايپينگ به شاپ سندبالست

نمايي از اجراي داكت بانک-1

نمايي از اجراي داكت بانک-3

نمايي از اجراي داكت بانک-2

نمايي از اجراي داكت بانک-4
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97/12گاه ُشمار  پيشرفت
تاریخ شروع اجراي 

تجهيز كارگاه

93/8گاه ُشمار  پيشرفت

94/3

94/11
شروع قرارداد

تاریخ شروع 
عمليات مهندسي

اجراي تلمبه خانه رازان



مجله خبري

نماي بااليي سايت

آرماتور بندي مترينگ

56 دستگاه دیفيوزر خط دو مترو مشهد ساخته و در سال 1395 تحویل كارفرما 
شده بود و عمليات ساخت 56 ستگاه باقيمانده در پایان سال گذشته ابالغ شد.

برنامه ریزي و تخصيص منابع به گونه اي صورت گرفته كه تا پایان اردیبهشت 
98، آخرین دستگاه از 28 تجهيز اول پس از طي مراحل رنگ و مونتاژ نهایي به 
كارفرما تحویل داده شود. جهت ساخت 28 دستگاه دیفيوزر فاز بعدي نيز5۰ درصد 

مواد، تامين شده است.

پروژه خط 2 قطار 

شهري مشهد

گاه ُشمار  پيشرفت
پروژه ميعانات

گازي عسلويه

 پروژه ساخت 112 دستگاه ديفيوزر خط 2 قطار 
شهري مشهد توسط شركت ساخت تجهيزات فراب

94/4

96/8

96/11

97/3

شروع عمليات اجرایي

اتمام عمليات ساخت 
ساختمان هاي اداري، 

انبار، پست و ...

اتمام عمليات لوله كشي 
خطوط زیرزميني

اتمام عمليات لوله كشي 
بخش آبگير
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95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

افتتاح و بهره برداري از 6 
ایستگاه مسافري

 و 1 ایستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري از ایستگاه پنجم

96/12
بهره برداري تا ایستگاه نهم 
با سيگنالينگ روشن

گاه ُشمار  پيشرفت
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تجربه نگاري

مدیر مركز نيروگاه های برق آبی شركت 
مدیریت منابع آب ایران از صرفه جویی دو 
ميليارد متر مکعبی مصرف گاز در توليد 
از  برق آبی  نيروگاه های  فعاليت  با  برق 
دی ماه سال گذشته تاكنون خبر داد و به 
برق آبی كشور  نيروگاه های  نقش  تشریح 

در كنترل سيالب های اخير پرداخت.
مركز  مدیر  استيری«،  »فربد 
مدیریت  شركت  برق آبی  نيروگاه های 
گفت:  این باره  در  ایران،  آب  منابع 
دی ماه  از  كشور  برق آبی  نيروگاه های 
با  متناسب  تاكنون  گذشته  سال 
در  به ویژه  آب،  آورد  و  بارندگی  شرایط 
و  كرخه  دز،  كارون،  آبریز  حوضه های 
مارون، با تمام توان در مدار بهره برداری 
برنامه ریزی  مطابق  كه  به طوری  بوده اند. 

شبکه  مدیریت  شركت  با  انجام گرفته 
برق ایران، این تأسيسات مجبور به اتمام 
زودتر از موعد عمليات تعميرات ساليانه 
انجام  براي  الزم  برنامه ریزی  كه  شده اند 
آمادگی  به منظور  عمليات  باقی مانده 
واحدهای برق آبی تا قبل از پيک تابستان 
امسال، با این شركت صورت گرفته است.

توليدشده  انرژی  ميزان  افزود:  وی 
سال  در  كشور  برق آبی  نيروگاه های 
گذشته 15 هزار و 722 گيگاوات ساعت 
بوده كه به ميزان 7 هزار و 522 گيگاوات 
ساعت آن تنها در زمستان سال گذشته 
 5۰ حدود  با  برابر  كه  است  شده  توليد 

درصد كل انرژی توليدشده است.
استيری با بيان اینکه »بر اساس تراز 
زمستان  در  نيروگاهی  سدهای  مخازن 

به  ازای  رهاشده  آب  ميزان  پيش  سال 
توليد یک كيلووات ساعت انرژی 2.8 متر 
مکعب بر ثانيه بوده«، گفت: با احتساب 
توليد انرژی در این بازه زمانی، به ميزان 
مکعب  متر  ميليون   32 و  ميليارد  دو 
حرارتی  نيروگاه های  گاز  مصرف  در 

صرفه جویی شده است.
سيالب های  ایام  در  داد:  ادامه  وی 
به  كشور  برق آبی  نيروگاه های  اخير، 
 منظور كاهش خروج آب از سرریز سدها 
و  تحتانی  تخليه كننده  دریچه های  و 
سایر مجاری خروجی، نقش بسزایی ایفا 
كرده اند كه این مهم از طریق هماهنگی 
دیسپاچينگ  مركز  با  لحظه  به  لحظه 
نيروگاه های  برق كشور و مركز مدیریت 

برق آبی به  انجام رسيده است.

برق آبی  نيروگاه های  مركز  مدیر 
ایران تصریح  شركت مدیریت منابع آب 
نيروگاه های  نقش  كلی،  به طور  كرد: 
تأسيسات  این  عملکرد  و  كشور  برق آبی 
انجام  شامل  اخير  سيالب های  در 
عمليات  موعد  از  زودتر  و  به هنگام 
برق آبی  واحدهای  ساليانه  تعميرات 
12هزار  از  مگاوات  11هزار  ظرفيت  به  
راستای  در  نصب شده  ظرفيت  مگاوات 
خروجی  برنامه  با  منطبق  انرژی  توليد 
 1518۴ به ميزان  انرژی  توليد  سدها؛ 
آبی  سال  ابتدای  از  ساعت  گيگاوات 
برابر  ماه،  اردیبهشت  ششم  تا  جاری 
به  نسبت  افزایش  درصد   188 با 
واسطه  به   گذشته،  سال  مشابه  مدت 
برنامه ریزی های آنی بر اساس بارندگی ها 

نقش نيروگاه های برق آبی كشور در كنترل سيالب های اخير
مدير مركز نیروگاه های برق آبی شركت مديريت منابع آب ايران تشريح كرد

نقشه هوايي سد كرخه- استان خوزستان

سد كارون 3-  استان خوزستان
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نيروگاه های                                                           دارای  سدهای  آورد  و 
هماهنگی مستمر با مركز دیسپاچينگ ملی؛ 
ثبت ركورد توليد انرژی روزانه به ميزان 183 
فروردین  هجدهم  تاریخ  )در  گيگاوات ساعت 
توان  تزریق  مگاوات  هزار   1۰ معادل   )98
همزمان واحدهای برق آبی به شبکه سراسری 
برق به  مدت 18 ساعت در شبانه روز؛ خروج 
ميليارد   ۴3 به  ميزان  واحدها  توربين  از  آب 
مترمکعب از ابتدای سال آبی جاری تا ششم 
نسبت  افزایش  درصد   1۰۰ كه  اردیبهشت 
براي  داشته،  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
سرریز  دریچه های  از  آب  خروج  مدیریت 
در  آب  رهاسازی  برنامه  براساس  تحتانی  و 
مصرف  در  صرفه جویی  سدها؛  پایين دست 
 3577 به ميزان  حرارتی  نيروگاه های  سوخت 
ميليون متر مکعب از ابتدای زمستان گذشته 
تا ششم اردیبهشت ماه امسال ؛ كاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای در زمستان سال گذشته از 
برق آبی  واحدهای  توسط  انرژی  توليد  طریق 

كشور به ویژه كاهش توليد دی اكسيدكربن به  
بهمن  دی،  ماه  سه  در  تن  ميليون   5 ميزان 
و اسفند و افزایش حدود 1۰۰درصدی توليد 
سال  تابستان  پيک  در  روزانه  انرژی  و  توان 
گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 

می شود.

در ايام سیالب های اخیر، 
نیروگاه های برق آبی کشور 
به  منظور کاهش خروج 
آب از سرريز سدها و 
تخلیه کننده  دريچه های 
تحتانی و ساير مجاری 
خروجی، نقش بسزايی ايفا 
کرده اند که اين مهم از 
طريق هماهنگی لحظه به 
لحظه با مرکز ديسپاچینگ 
برق کشور و مرکز مديريت 
نیروگاه های برق آبی، به 
 انجام رسیده است

سد دز- استان خوزستان

سد كرخه- استان خوزستان

نيروگاه برق آبي گتوند - خوزستان
ننيروگاه برق آبي كرخه - خوزستان
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اخبار صنعت ريلي جهان

اخبار ريلـــي معصومه اكبری
كارشناس برنامه ريزي و كنترل فعاليت هاي بازاريابي معاونت توسعه كسب و كار حوزه 2

حضور  با   2۰19 ژانویه   1۴ در 
قطار  اولين  سنگال،  رئيس جمهور 
 Alstom Coradia سریع السير 
داكار  منطقه  براي   Polyvalent
در  مي رود  انتظار  شد.  داده  تحویل 
 TER (Train اول  فاز  ژوئن،  ماه 
شامل   Express Regional)

و   Dakar مركز  بين  كيلومتر   36
به   Diamniadio صنعتي  شهر 
شامل  دوم  فاز  برسد.  بهره برداري 
تا فرودگاه به طول  این مسير  توسعه 
19 كيلومتر خواهد بود. زمان سفر در 
به عرض خط 1۴35  این مسير- كه 

و  تبدیل شده  )استاندارد(  ميلی متر 
دقيقه   ۴5 است-  ایستگاه   16 شامل 
جاده  در  سفر  زمان  نصف  معادل  و 
است و تعداد مسافران 115 هزار نفر 
شركت  مي شود.  زده  تخمين  روز  در 
مسير شامل 15  این  ناوگان  آلستوم، 
قطار ۴ واگنه با سرعت 16۰ كيلومتر 
بر ساعت را تامين كرده است. تامين 
بانک  مشاركت  با  قرارداد  این  مالي 
یورو(،  ميليون   183( آفریقا  توسعه 
خزانه داري  اسالمي،  توسعه  بانک 
فرانسه  توسعه  آژانس  نيز  و  فرانسه 

صورت گرفته است.

پروژه هاي  از  قابل توجهی  تعداد 
دسامبر   2۴ از  چين  در  شهري  قطار 
افتتاح   2۰19 ژانویه   5 تا   2۰18
مسير   2۰ در  پروژه ها  این  شدند. 
كل  طول  به  و  ایستگاه   222 شامل 
از  تعدادي  مي باشند.  كيلومتر   395
این پروژه ها شامل اولين خط مترو در 

در  متروي حومه اي  دو خط   ،Jinan
در  جدید  خطوط  و   Guangzhou
 Qingdao. Xi'an. Chengdu
مي باشند. همچنين اولين مسير تراموا 
در شانگهاي و Chengdu و توسعه 
شبکه تراموا در Shenyang در زمره 

پروژه هاي افتتاح  شده هستند.

)TER( قطار سريع السير منطقه اي
در سنگال جهت صرفه جويی در زمان و هزينه

 افتتاح پروژه هاي قطار شهري در چين

قراردادي  كاستاریکا  ملي  راه آهن 
را  دالر  ميليون   32/7 ارزش  به 
جهت  چين   CRRC شركت  با 
دیزلي واگنه  دو  قطار   8  تامين 
 (Diesel Multiple Units) DMU  
 San در  حومه اي  حمل ونقل  براي 
این  مدت زمان  كرد.  منعقد   Jose
قرارداد 16 ماه جهت تامين و تحویل 

تعميرات  و  نگهداري  و 3 سال جهت 
 Stainless جنس  از  قطارها  است. 
با عرض خط 1۰67 ميلی متر،   steel
حداكثر سرعت 7۰ كيلومتر در ساعت 
است. هر واحد به طول 38 متر داراي 
ظرفيت 371 مسافر با جایگاه مخصوص 
سيستم  و  مطبوع  تهویه  ناتوان،  افراد 

اطالع رساني به مسافر است.

 )DMRC( دهلي  مترو  شركت 
به منظور بهره برداري بهتر و متحدالشکل 
و نيز راحتي بيشتر مسافران از اول ژانویه 
2۰19 در قطارهاي حومه اي براي بانوان 

واگن اختصاصي قرار داده است.
 این قطارها داراي یک واگن اختصاصي 
 DMRC بانوان در انتها هستند. در آینده
را  بانوان  مخصوص  واگن  دارد  تصميم 

به صورت استاندارد براي همه خطوط جاري 
استاندارد  تغييرات مطابق  این  نماید كه 
نيازمند بازسازي عالئم و گرافيک كف در 
 DMRC تمامي ایستگاه ها است. شركت
با تکيه بر تجربه خود در تعدادي از خطوط، 
متعهد به ایجاد اطالعيه هاي الزم در قطار 
و ایستگاه ها براي جلوگيري از سردرگمی 

مسافران است.

 سفارش DMU در كاستاريكا

 واگن اختصاصي بانوان در هند

 قطار باري سنگين در آذربايجان
باري  دوبله  برقي  لکوموتيوهاي  سفارش  از  محموله  اولين  آذربایجان،  ملي  راه آهن 
سنگين 25kv AC PrimaT8 AZ8A را از شركت EKZ – كه از شراكت تجاري 
آلستوم )با سهم 75 درصد( و Transmashholding )با سهم 25 درصد( ایجادشده 
است- تحویل گرفت. EKZ تامين ۴۰ دستگاه لکوموتيو باري و 1۰ دستگاه لکوموتيو 

M4 AZ4A مسافري را طبق قرارداد ماه مي 2۰1۴ به عهده دارد. مطابق الزامات راه آهن 
ملي آذربایجان و استاندارد گوست، عمده مشخصات این لکوموتيوها شامل عرض خط 
152۰ ميلی متر، حداكثر سرعت 12۰ كيلومتر بر ساعت، توان پيوسته 8/8 مگاوات بوده 

و مي باید 9۰۰۰ تن بار را در دماي بين 25- تا 5۰ درجه سانتی گراد حمل نمایند.



25 نشريه شماره 63 | فروردين و ارديبهشت 1398

اخبار صنعت ريلي جهان

تاريخمكانعنوانتارنما

dir.internationalDigital Intelligent RailwayBrussels, BelgiumJune 3-5

www.transportlogistic.deTransport LogisticMunchen, GermanyJune 4-7

www.wheeldetectionforum.com/en/homeWheel Detection Forum 2019Wien, AustriaJune 5-7

uitpsummit.orgUITP Global Public Transport SummitStockholm, SwedenJune 9 -12

miladfair.com/en/events-en/railexpoRailExpo 2019Tehran, IranJune 9 -12

ihha2019.comIHHASTS ConferenceNarvik, NorwayJune 10 -14

www.railworx.co.ukRailWorx 2019Peterborough, UKJune 11 -13

raiIlog-korea. kr. messef rankfurt.comRailLog KoreaBusan, South KoreaJune 12-15

www.iwc2019.comXIX International Wheelset CongressVenezia, ItalyJune 16-20

www.smartrailworld.com/events/smart-railSmartRailMunchen, GermanyJune 17-19

www.iaror.org/conferences.htmlRailway Operations Modelling & AnalysisNorrkoping, SwedenJune 17-20

www.equip-global.comTransit Oriented Development World SummitSingapore, SingaporeJune 17-20

www.terrapinn.com/exhibition/africa-railAfrica RailJohannesburg, South AfricaJune 19-20

www.raillive.org.ukRail Live 2019Stratford on Avon, UKJune 19-20

events2.theiet.org/reisRailway Electrification Infrastructure and 
SystemsLondon, UKJuly 1 -4

www.railwayengineering.comRailway Engineering 2019Edinburgh, UKJuly 3-4

transitorienteddevelopmentslse.marcusevans.comTransit Oriented DevelopmentsSingapore, SingaporeJuly 29-31

railvolution.orgRail-VolutionVancouver, CanadaSeptember 8-11

www.nextrail19.ch/ennextRail 19Zurich, SwitzerlandSeptember 12-14

railwayinterchange.orgRailway Interchange 2019Minneapolis, USASeptember 22 - 25

www.trakofair.comTRAKOGdarisk, PolandSeptember 24 - 27

www.expoferroviaria.com/engEXPO Ferroviaria 2019Milano, ItalyOctober 1 - 3

(1) Railway Gazette International, May 2019 ,Volume 69. (2) International Railway Journal (IRJ),  February 2019.

نمايشگاه ها 
همايش ها 
كنفرانس ها

در جدول زير مي توانيد تاريخ مهم ترين رويدادهاي صنعت ريلي 
جهان را در كنار عنوان، محل برگزاري و تارنماي مربوطه ببينيد.



سد و نيروگاه
سردشت

1- كنترل و مهار آب هاي سطحي و مرزي

2- تامين آب كشاورزي و شرب شهرهاي سردشت و ربط

3- بهره برداري از پتانسيل برق آبي روان آب ها با احداث نيروگاه به ظرفيت 15۰ مگاوات

4- ايجاد اشتغال در دوره ساخت و بهره برداري

5- توسعه و رونق گردشگري در منطقه

نوع نيروگاه: رو زميني
ابعاد نيروگاه )ارتفاع* عرض* طول(: 48*3۰*65 متر

نوع توربين: فرانسيس با شفت عمودي
نوع ژنراتور: ژنراتور راه اندازي با محور عمودي

نوع پست انتقال: AIS 132 كيلوولت
نوع ترانس: ترانس سه فاز 13.8/138   

اركان طرح

اهداف طرح

مشخصات نيروگاه و پست انتقال

كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
مشاور: شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

پيمانكار EPC نيروگاه: گروه فراب
پيمانكار سد: قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص(، گروه سپاسد

شروع آبگيري: تيرماه 1396ارتفاع سد: 112 متر عرض تاج: 12 متر حجم مخزن: 32۰ ميليون متر مكعبطول تاج سد: 28۰ متر

هد نامي: 17۰ مترتعداد واحدها: 3 واحد جرثقيل سقفي: 12۰ تن / 1۰ تنظرفيت نيروگاه: 15۰ مگاوات

موقعيت: استان آذربايجان غربي، 15 كيلومتر پس از شهرستان سردشت
بر روي رودخانه كالس

نوع سد: سنگ ريزه اي با هسته رسي
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كيلوولت



سد و نيروگاه
سردشت

متوسط توليد انرژي ساليانه:
 422 گيگاوات ساعت
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خطوط ريلي پرسرعت

حمل ونقل  اخير،  سال هاي  در 
سرعت  افزايش  حوزه  در  ريلي 
داشته  فراوانی  پيشرفت  سير، 
توسعه  حاضر،  حال  در  است. 
پرسرعت  ريلي  مدرن  شبكه هاي 
آغاز  جهان  كشور   27 از  بيش  در 
اين  مي شود  پيش بيني  و  شده 
يكي  آينده،  سال هاي  در  فناوري 
از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي 
آنجا  از  باشد.  كشورها  از  بسياري 

در  كافی  تجربه  هنوز  ايران  كه 
راه اندازی،  ساخت،  طراحی،  زمينه 
نگهداری و تعميرات خطوط راه آهن 
ندارد،  اختيار  در  را  سريع السير 
تجربه های  از  استفاده  بنابراين 
كشورهای پر سابقه در اين عرصه و 
همچنين بهره گيری از استانداردها 
و آيين نامه های معتبر بين المللی در 
در عين حال  و  زمينه سودمند  اين 
اجتناب ناپذير است. بر اين اساس، 

راه آهن  معرفی  ضمن  حاضر  مقاله 
به مرور  به طور خالصه  سريع السير، 
اين  صاحب  كشورهای  تجربه های 
فناوری، معيارهای طراحی، ضوابط 
آن  احداث  هزينه هاي  و  مهندسی 
مي پردازد. البته به دليل محدوديت 
شماره  چندين  در  مطالب  فضا، 
ارائه  به ترتيب  نشريه  متوالي 

مي شوند.
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در مسير توسعه

معاون مديرعامل- معاونت توسعه كسب و كار- حوزه 2

محسن رام

مشاور، معاونت توسعه كسب و كار- حوزه 2

بابک ابراهيميان

28
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مهم  نيازهاي  از  یکي  همواره  گسترده  و  منظم  كامل،  حمل ونقل  سيستم  ایجاد 
جوامع توسعه یافته و صنعتي بوده است. در قرن بيستم تقریباً این نتيجه حاصل  شده 
بود كه در صنعت حمل ونقل مسافري، جایگزیني براي هواپيما پيدا نخواهد شد. هر 
چند امروزه این نگرش مغلوب تحوالت شگرف و پرشتاب حوزه حمل ونقل ریلي شده 

است.
زیاد  بسيار  از آن  استقبال  احداث شد،  راه آهن  اولين بار سيستم  براي   زماني كه 
راه آهن  به تدریج  زميني،  و  هوایي  حمل ونقل  روش هاي  گسترش  دليل  به  اما  بود. 
جایگاه خود را از دست داد. مجدداً با شلوغ شدن مسيرهاي هوایي و راه هاي زميني 
و مخاطراتش و از طرفي افزایش سرعت قطارها، تمایل كشورها به استفاده از راه آهن 
افزایش یافت. صرفه جویي هاي عظيمي كه با افزایش سرعت قطارها به دست مي آمد، 
از مهم ترین دالیل روي آوردن دوباره كشورها به سوی سيستم هاي حمل ونقل ریلي 

سریع و ارتقای سيستم هاي قدیمي حمل ونقل ریلي بود.
به�ره ب�رداران هم�واره  ریلي سریع در جهان مطرح شد،  زمانی كه حمل ونقل  از   
امکان  به این وسيله  تا  كنند  كوتاه تر  را  ایستگاه ها  بين  سير  زمان  تا  كرده اند  ت�الش 
سایر  با  مقایسه  در  سریع  ریلي  حمل ونقل  و  شود  ف�راهم  بيشتر  مسافران  ج�ذب 

شيوه هاي حمل ونقل رقابتي تر شود.
 به عنوان نمونه، شکل 1 مقایسه  زمان سفر هوایي و ریلي سریع را براي مسير خاص 
پاریس � لندن نشان مي دهد كه در آن، زمان سفر قطار سریع السير نسبت به هواپيما 
كمتر است. بر این اساس در مسير پاریس � لندن حدود 6۰ درصد از مسافران سيستم 

حمل ونقل هوایي، جذب قطار سریع السير شده اند.
 با توجه به كوتاه شدن زمان سفر و ضریب ایمني باالي قطارهاي پرسرعت، این 
نوع قطارها توانسته اند به درصد جذب فراوانی از مسافر )فرانسه 65 درصد، اسپانيا 66 
درصد و آلمان 51 درصد( دست یابند )مرجع 1(. نتایج مطالعات متعدد اخير محدوده 
مسافتي مناسب را براي شيوه هاي مختلف حمل ونقل در شکل 2 ارائه مي كند. مطابق 
با منحني هاي نشان داده شده، قطار سریع السير و مگلو )MAGLEV: نوعي از قطار 
در  هوایي  حمل ونقل  سيستم  به  نسبت  را  مزیت  بيشترین  فوق سریع(  مغناطيسي 
مسافت هاي كمتر از )به ترتيب( 65۰ و 75۰ كيلومتر دارا هستند )مرجع 1(. شکل 3 
مصرف انرژي را در شيوه هاي مختلف حمل ونقل نمایش مي دهد. در این شکل قطار 
سریع السير كمترین مصرف انرژي و باالترین مزیت زیست محيطی را نسبت به سایر 

روش هاي حمل ونقل دارد.

 

 

در پایان قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم، كسب سرعت تجاري قابل قبول براي 
حركت قطارها ب�ا س�رعت بيشتر از 12۰ كيل�ومتر ب�ر س�اعت در جهان رواج یافت. در 
این راستا، باالترین سرعت در خطوطي حاصل شد كه از پروفيل متعادل تري برخ�وردار 
ب�ودند و این امکان در آن ها وجود داشت كه بدون نياز به توقف هاي بين راهي به سرعت 
بيشتري دست یابند. شکل ۴، افزایش سرعت در دو شرایط آزمایشي و تجاري را در 7۰ 
سال اخير نمایش مي دهد كه روند افزایشي آن مشهود است. مطابق شکل، در نيم دهه 

شكل 1. مقايسه زمان سفر حمل ونقل ريلي سريع و هوايي در مسير پاريس ـ لندن )مرجع 1(

شكل2. محدوده مسافتي مناسب براي هر يک از شيوه هاي حمل ونقل )مرجع 1(

شكل3. مصرف انرژي براي هر يک از شيوه هاي حمل ونقل )مرجع 1(

[1] www.uic.org     

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/high-speed rail
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اخير، خطوط سریع السير به طور قابل مالحظه ای در سراس�ر جهان گ�سترش یافت�ه اند. 
هم اكنون در فرانسه، آلمان، بریتانيا، اسپانيا، ایتاليا، هلند، بلژیک، سوئيس، ژاپن، كره 
جنوبي، تایوان، چين و ...، پ�روژه ه�اي متع�ددي در دس�ت احداث یا مطالعه هستند 

)مرجع 1(. 

 

شكل 4. روند افزايش سرعت قطارهاي مسافري طي 7۰ سال اخير )مرجع 1(

همان طوركه شکل 5، نشان مي دهد، بين سال هاي 2۰۰8 تا 2۰12، طول شبکه 
ریلي سریع آسيا از اروپا پيشي گرفته كه دليل عمده آن انقالبي است كه چين در عرصه 
توسعه خطوط پرسرعت ریلي ایجاد كرده و از تمام كشورهای صاحب نام در این زمينه با 
اختالف زیاد پيش افتاده است. چين عالوه بر افزایش سرعت متوسط و بيشينه قطارها، 
مفهوم قطارهای پرسرعت را برای مسافت های طوالنی نيز تحقق بخشيده، درحالی كه 
پيش تر تصور بر این بود كه راه آهن پرسرعت در مسافت های طوالنی قادر به رقابت با 
حمل ونقل هوایی نيست. به نظر مي رسد، مجموع خطوط ریلي سریع كل دنيا با سرعت 
بيش از 25۰ كيلومتر بر ساعت تا سال 2۰5۰ به بيش از 1۰۰ هزار كيلومتر خواهد 
رسيد كه ۴۰ درصد این ميزان متعلق به كشور چين خواهد بود )مرجع 2(. هم اكنون، 
75 درصد خطوط ریلي سریع السير دنيا در كشور چين ساخته شده و به بهره برداري 
رسيده اند. شکل 6، پهنه بندي خطوط ریلي سریع السير را در دنيا نمایش مي دهد. در 
این شکل، رنگ قرمز و زرد به ترتيب نشان دهنده كشورهاي داراي بيشترین و كمترین 
خطوط ریلي سریع هستند. طول خطوط ریلي سریع السير دنيا در شکل 7 ارائه  شده 

است.

 
شكل5.  طول خطوط راه آهن سريع السير در دنيا )مرجع 1(

 

 

امروزه در حمل ونقل بين شهری، كيفيت هر یک از سيستم هاي حمل ونقل، با توجه به 
توان رقابتي آن در مقایسه با سایر سيستم ها ارزیابي مي شود. مزایاي آشکار حمل ونقل 
ریلي سریع شامل سرعت، تواتر، ظرفيت، ایمني و آسایش بيشتر و زمان سفر، مصرف 
انرژي و آلودگي زیست محيطی كمتر در كنار ایجاد رشد اقتصادي باعث رویکرد جدي 
در سيستم هاي  فقرات  ستون  به عنوان  سریع السير  ریلي  به خطوط  سراسر جهان  در 
كنار  در  ریلي سریع السير  است كه سيستم  بدیهي  است.  بين شهری شده  حمل ونقل 
مزایاي قابل توجه، نارسایي هایي نيز دارد كه از جمله مهم ترین آن ها، حجم باالي سرمایه  
اوليه مورد نياز و استانداردهاي سخت گيرانه آن است. به طوری كه اگر مسيرها به درستی 
انتخاب نشوند یا در عمل به استانداردها كوتاهي صورت گيرد، مي تواند خسارات مالي 
و جاني بسيار هنگفتي را به دنبال داشته باشد. بر این اساس، تصميم گيري صحيح در 
خصوص ایجاد سيستم هاي جدید حمل ونقل ریلي سریع السير از موارد مهم و قابل تأمل 
براي برنامه ریزان، تصميم گيران و مسئوالن دستگاه هاي اجرایي كشور است. در همين 
راستا الزم است با شناخت كامل سيستم حمل ونقل ریلی سریع و تخمين هزینه هاي 
ادامه، ضمن  بررسي شود. در  اجرا و ساخت خطوط سریع السير در كشور  امکان  آن، 
تعریف مفهوم سریع السير و انواع سيستم هاي پرسرعت ریلي، تاریخچه و وضعيت حاضر 
خطوط ریلي سریع السير در دنيا، مشخصات فني، معيارهاي طراحي و ضوابط هندسي 

شبکه هاي ریلي سریع السير و هزینه هاي احداث آن ها ارائه مي شود.

شكل 6.  پهنه بندي جهاني خطوط ريلي سريع السير )رنگ قرمز و زرد به ترتيب نشان دهنده كشورهاي 
داراي بيشترين و كمترين كيلومتراژ خطوط ريلي سريع هستند( )مرجع 2(

شكل 7. طول خطوط ريلي سريع السير در دنيا )مرجع 1(

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/high-speed rail

در مسير توسعه
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تعريف مفهوم 
راه آهن سريع السير

سامانه ريلی پرسرعت يا قطار 
 High Speed Rail سريع السير
ناميده   HSR اختصار  به  كه 
معمولی  قطار  به  نسبت  می شود، 
از سرعت  قابل مالحظه ای  به طور 
تعريف  است.  برخوردار  باالتری 
بين  مرز  و  سريع السير  قطار 
قطار  و  ريلی  ترابری  از  نوع  اين 
معمولی با توجه به استانداردهای 
مختلف متفاوت است. در ايران در 
خورشيدی  شمسی   1355 سال 
ساعت  در  كيلومتر   16۰ سرعت 
پرسرعت  قطار  بين  مرز  به عنوان 
اما  شد،  تعريف  معمولی  قطار  و 

ساخت  زمينه  در  پيشرفت  اثر  در 
سرعت  اكنون  ريل،  نوع  و  قطار 
به عنوان  ساعت  در  كيلومتر   25۰
اتحاديه  است.  تعريف شده  حد، 
به سرعت  را  سريع  راه آهن  اروپا 
مي كند  اطالق  كيلومتر   2۰۰ باالی 
متحده  اياالت  فدرال  راه آهن  و 
در  كيلومتر  از 145  بيش  به سرعت 
اتحاديه  تعاريف  اساس  بر  ساعت. 
اروپا، سرعت قطارها در سامانه های 
برای  می بايست  سرعت  پر  ريلی 
بهسازی  )كه  موجود  ريلی  خطوط 
در  كيلومتر   2۰۰ از  می شوند( 
جديد  ريلی  خطوط  برای  و  ساعت 
بيشتر  ساعت  در  كيلومتر   25۰ از 
استاندارد  هيچ  چند  هر  باشد. 
وجود  محدودكننده ای  و  ويژه 
محدوديت های  به  بسته  و  ندارد 
در  نيز  پايين تر  سرعت های  محلی 

به طوركلی  می شوند.  گرفته  نظر 
سريع  راه آهن  مشتري،  ديدگاه  از 
توقف  بدون  ريلي  خدمات  يعني 
راهبري  با  كه  )اكسپرس(  و سريع 
قطارهاي نسل جديد با سرعت های 
بين 2۰۰ تا 35۰ كيلومتر بر ساعت 
خدماتي  ارائه  با  و  بيشتر  حتي  و 
قطارها،  متوالي  حركت  نظير 
برنامه منظم حركت قطارها، سطح 
خدمات  و  مسافر  راحتي  باالي 
ايستگاه ها  و  قطار  داخل  بيشتر 
مورد  قطارهاي  مي گيرند.  صورت 
بهره برداري در راه آهن سريع السير 
از  كه  متعارف  قطارهاي  جاي  به 
لكوموتيو و واگن تشكيل شده اند، 
علت  هستند.  »ترنست«  نوع  از 
انتخاب ترنست نسبت توان به وزن 
بيشتر و همچنين ساير ويژگي هاي 
آن از جمله شرايط آيروديناميكي، 
قابليت اطمينان و ايمني است. يک 
از  بهره برداري  جنبه خاص شرايط 
خطوط سريع، سيستم عالمت دهي 
عالمت دهي  چراغ هاي  است. 
 2۰۰ از  بيش  سرعت  در  خط  كنار 
ندارند.  كارآيي  ساعت  بر  كيلومتر 
در  كه  ندارد  وجود  ضمانتي  زيرا 

آن ها  نماي  باال  سرعت هاي 
شود.  داده  تشخيص  به موقع 
بنابراين در راه آهن سريع السير، 
سامانه عالمت دهي داخل كابين 

مورد نياز است.
اتحاديه بين المللی راه آهن ها 
سير  سرعت  با  خطوط   ،)UIC(
باالي 25۰ كيلـومتر بر ساعت را 
خطوط سريع السير مي نامد. اين 
ضرورت براي زيرساخت و طـرح 
ناوگان،  خطـوط،  روسـازي 
عملكرد  و  ايمنـي  تجهيـزات 
سيستم  ريلي،  نقليه  وسايط 
نگهداري  و  تعمير  عالمت دهي، 
در  دارد.  مصداق  بهره برداري  و 
هدف  گفت،  مي توان  حقيقت 
سريع السير  راه آهن  احداث  از 
حمل ونقل  در  تسريع  كه 
به صورت ايمن با در نظر گرفتن 
زيست محيطی،  پارامترهاي 
... است، زماني  راحتي مسافر و 
تمام  كه  شد  خواهد  محقق 
در  هم زمان  به طور  عناصر  اين 
باالترين سطح كيفي و در تعامل 
شوند.  گرفته  كار  به  يكديگر  با 
بخش  در  سرعت  محدوده  اين 
مي توانـد  خط  از  قابل توجهی 
نـه  امـا  باشـد  امكـان پـذير 
با  تنها  اين كـه ضرورتًا كل خط 
بهـره بـرداري  باال  سرعت  يک 
وجـود  امكـان  ايـن  شـود. 
خدمات  ديگـر  از  كـه  دارد 
مسافري  )قطارهاي  راه آهن 
با  باري(  خدمات  و  مرسوم 
روي  پايين تر  بسيار  سرعتي 
بهره برداري  خطوط سريع السير 

كرد.



مجله خبري

موردي  كه  است  روزي  كمتر  و  است  تجربه  سایت  در  اجرایي  كارهاي  بيشتر 
همکاران  براي  است  ممکن  تجربه ها  برخي  اما  باشد.  نداشته  وجود  یادگيري  براي 
باشد؛  باشد و ارزش نگاشتن داشته  بخش هاي دیگر فراب و در دیگر پروژه ها مفيد 
نصب دریچه هاي حوضچه تبخيري پروژه ستاره خليج فارس كه به تازگی انجام شده، 

یکي از این موارد است.

شرح مسئله
پساب  تصفيه  روند  نهایي  بخش   )Evaporation Pond( تبخيري  حوضچه 
است كه در آن پساب هایی كه امکان تصفيه ندارند، وارد این حوضچه شده و تبخير 
مي شوند. در پروژه ستاره خليج فارس، این حوضچه در واقع دو دریاچه 8 هکتاري با 
عمق دو متر است. هر حوضچه با كانالي به عرض یک متر به سامپ پمپ ها متصل 
است كه در صورت نياز به انجام تعميرات در حوضچه، پساب از این كانال وارد سامپ 
این  بحث  مورد  دریچه  مي شود.  پمپ  دریا  به  یا  مجاور  به حوضچه  و  پمپ ها شده 

گزارش روي كانال مذكور و در دیواره بيروني سامپ پمپ ها نصب مي شود.
مطابق جزئيات سازنده، دریچه باید روي كانالي به عرض یک متر و شصت  و شش 
سانتي متر و با صفحات مدفون در بتن نصب شده )شکل 2( و در باالي كانال با استفاده 
از یک گيربکس، باز و بسته شود. وزن هر دریچه هم حدود 2۰۰ كيلوگرم است كه در 
نصب جزو تجهيزات سبک محسوب مي شود و در حالت معمول نصب آن بسيار راحت 
است، اما در اینجا، داخل كانال ورودي، به جای یک متر و شصت  و شش سانتی متر 

فقط یک متر عرض داشت و هيچ صفحه فلزي اي در بتن كار گذاشته نشده بود و عمال 
نصب ممکن نبود. 

 

گزارش يك تجربه

نصبدريچههایحوضچهتبخيري
درپروژهپااليشگاهميعاناتگازيستارهخليجفارس

كارشناس فنی معاونت پروژه های نيروگاه حرارتی

بهمن قشمی

شكل 1.  كانال محل نصب دريچه در خروجي از درياچه تبخيري به محفظه پمپ ها

شكل 2. نحوه نصب دريچه در طراحی سازنده

تجربه نگاري
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با كمي خالقيت پيمانکار، تصميم  ابتدا حل مشکل دشوار به نظر نمي رسيد؛  در 
بر این شد كه سقف سامپ پمپ تخریب شده و دریچه در آن طرف دیوار نصب شود، 
اما چون هميشه راه حل های آسان سریع تر به اجرا گذاشته مي شود، در اولين مرحله 

سقف سامپ تخریب شد.
 

شكل 3. تخريب قسمت بااليي محفظه جهت نصب دريچه 

 اما پس از تخریب مشخص شد، جایي براي نصب نشيمنگاه نوار آب بند و ریل هاي 
جانبي وجود ندارد. در واقع، داخل سامپ، دیواري وجود نداشت كه ریل هاي مقابل و 
جانبي به آن ساپورت شود. در این مرحله، شركت فراب راهکارهاي موجود براي حل 

مشکل را به ترتيب زیر پيگيری كرد:
الف. تغيير 18۰ درجه اي جهت نصب دریچه حول محور عمودي آن و نصب در 

داخل سامپ با كمي تغيير در ریل ها
ب. نصب دریچه به صورت اریب

پ. ارسال دریچه به سازنده جهت اصالح
ت. تخریب كانال و اجراي دوباره دیواره

آب بندی  عامل  آب  فشار  این كه  به دليل  اول  مورد  باال،  شده  ذكر  موارد  ميان  از 
دریچه بود، حذف شد. در واقع، با چرخش 18۰ درجه اي  دریچه، فشار آب به جای 
از سوی  می شد.  آب بندي  ریل هاي  از  دریچه  جدا شدن  موجب  آب بندي  به  كمک 
دیگر، كارفرماي اصلي با مورد دوم، نصب دریچه به صورت اریب، به شدت مخالفت كرد. 

ارسال  مورد  در  فراب،  تجهيزات  ساخت  شركت  سازنده،  شركت  نماینده  دیدگاه 
دریچه براي اصالح این بود كه بهتر است طراحي عوض شود، به گونه ای كه فضاي 
نصب ریل ها كمتر شود و  این به معناي اصالح بدنه دریچه، ریل ها و طراحي آب بندي 

دریچه بود و در واقع باید دریچه جدیدي ساخته مي شد.
در بررسي اوليه و با قيمت هاي باالي صفحات استنلس استيل، حدود 2۰۰ ميليون 
تومان هزینه براي ساخت جفت دریچه ها برآورد شد. با توجه به رقم باالي این كار مقرر 
شد، هزینه هاي تخریب كانال و اجراي دوباره آن در كارگاه براي تصميم نهایي بررسي 
شود. بررسي انجام شد و هزینه كار سيویل حدود نصف هزینه ساخت مجدد دریچه ها 
بود. در اینجا به نظر مي رسيد كه جواب نهایي ساخت مجدد كانال است، اما مشکل این 
بود كه كارفرماي اصلي نگران سازه اصلي سامپ و نوارهاي آب بند بود كه حين تخریب 
آسيب ببيند. از سوی دیگر، امکان تخليه حوضچه  تبخيري شمالي وجود نداشت و در 
نتيجه در صورت تخریب و عدم اجرا در زمان مقرر امکان Total shout down كل 

واحدهاي فرایندي وجود داشت. 
بررسي  باالي ساخت دریچه جدید، مجددا  به مشکالت موجود و هزینه   با توجه 
شد كه آیا امکان دارد هم دریچه ها و هم ریل هاي مربوط در بندرعباس بدون ارسال 

به كارخانه اصالح شود؟
خوشبختانه یک كارگاه تراشکاري در نزدیکي پروژه وجود داشت كه ميزكار مناسب 
و امکانات برش دقيق استيل داشت. طبق  هماهنگي صورت گرفته با كارفرما مقرر 
شد با توجه به فضاي كم كانال، دریچه ها هر كدام 3۰ سانتي متر كوچک تر شود و 
صفحات مدفون در بتن حذف شده و ریل ها مستقيم با بولت شيميایي به بتن دوخته 
درصد سطح   3۰ حالت  این  در  شود.  جبران  نياز  مورد   سانتي متر   66 كل  تا  شوند 
عبوري جریان كاهش پيدا می كرد كه محاسبات دبي پمپ ها و دبي جریان ثقلي از 
كانال با كارفرما مطرح و در نهایت تایيدیه ها اخذ و دریچه ها براي اصالح به كارگاه 
تراشکاري ارسال شد. در محل نصب نيز هم زمان مسير آب ورودي به كانال مسدود 
و كاور بتن در قسمت هاي نصب ریل برداشته شد. پس از چندین بار بازدید در زمان 
دمونتاژ، بعد از برش و قبل از جوش در نهایت دریچه ها مطابق زمان بندی و باكيفيت 
خوبي اصالح و پس از بازدید و تایيد نهایي نماینده كنترل كيفي كارفرماي اصلي به 

محل نصب آورده شد.

تجربه نگاري
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 در این مرحله مقرر شد، صفحات استيل با بولت شيميایي در دیواره نصب و ریل ها 
جاي گذاري شده و ریل ها به صفحات استيل جوش داده شود. اما نوع بولت هاي هيلتي 
بود،  نوع چکشي  از  بولت ها  نداشت.  هيلتي همخواني  كپسول هاي چسب  با  موجود 
درحالی كه سري بولت ها باید به دریل بسته می شد. تالش براي خرید از بندرعباس هم 
به جایی نرسيد. بنابراین، با توجه به كمبود زمان، با كمي ابتکار یک تبدیل كارگاهي 
براي بولت هاي آچارخور ساخته شده و دریچه ها نصب شد. اما مشکل جدیدي به وجود 
آمد، صفحات آب بندي در نشيمنگاه خود كيپ نمي شدند و در نتيجه در آینده امکان 

نشتي دریچه وجود داشت. 
 علت اصلي این مسئله، تفاوت تلرانس هاي ساخت و نصب بود. عموما دقت ساخت 
بسيار باالتر از دقت نصب است و با توجه به حذف قطعات مدفون، در عمل دقت نصب 
ریل هاي پشت  به  ریل هاي جانبي  این مشکل،  براي حل  بود.  حتي كمتر هم شده 
دریچه جوش داده شده و در حقيقت یک قاب یکپارچه به وجود آمد. الزم به ذكر است، 
با پوشش مناسب پوشانده  تمامي موارد جوشکاري  باالي آب  به خورندگي  با توجه 

شده و در نهایت، نصب دریچه ها تکميل و آب بندي دریچه ها هم، تست و تایيد شد.

نتیجه گیري
از نظر فني، كيفيت باالي متریال دریچه، خط جوش بی نقص و مخصوصا گيربکس 
استفاده شده جزو نقاط قوت سازنده دریچه )شركت ساخت تجهيزات فراب( بوده و 
حتي نوارهاي آب بندي اضافي اي كه به عنوان قطعات یدكي به كارگاه ارسال شده بود، 
بسيار كارگشا بود. اما در طراحي ریل هاي اطراف دریچه و در بسته بندی و ارسال كمي 
ضعف وجود داشت. بهتر بود ریل ها به صورت قاب یکپارچه یا حداقل قابل مونتاژ به 

یکدیگر طراحي شود تا فرایند نصب كمترین تاثير را در آب بندي داشته باشد. 
بولت هاي  اكسپنشن  به جای  شيميایي  بولت  از  استفاده  اجرا،  نکات  خصوص  در 
متداول قابل توجه بود، زیرا در بولت هاي شيميایي امکان نفوذ آب و در نتيجه صدمه 
به بتن وجود ندارد. همچنين استفاده از مزیت هاي فني منطقه كارگاه تاثير باالیي در 
كاهش هزینه ها و افزایش كيفيت داشت، تا به امروز، با شناخت ظرفيت تراشکاري ها 
و استادكاران منطقه گلوگاه هاي زیادي از این پروژه برطرف شده و حتي در مواردي 
كه قطعاتي دقيق و حياتي در پروژه كسري بود، با مهارت استادكاران تراشکار، قطعات 

امکان برش و ساخت دریچه  این كه  با وجود  نيز  این مورد  جایگزین شده است. در 
كارگاه  به  كار  تجهيزات،  و  زمان  به محدودیت  توجه  با  اما  كارگاه وجود داشت،  در 

تراشکاري سپرده شد و نتيجه عالي بود. 
به طور كلی، هرچند به علت تعدد تایيدیه هاي تغيير طراحي ابعاد و هماهنگي با 
خارج از كارگاه، انرژي باالیي از مجموعه كارگاه صرف این كار شد، اما خوشبختانه آخر 
این شاهنامه هم خوش بود: كيفيت دریچه هاي اصالح شده كامال مشابه كار كارخانه 
بود، نصب با كمترین كار اجرایي سيویل و كمترین خارج شدن استخرها از سرویس 
انجام شد، تایيدیه كنترل كيفي سایت و رضایت كارفرما هم اخذ شد و از همه مهم تر 
این كه كل كار اصالح و نصب دریچه ها با كمتر از یک دهم برآورد اوليه ساخت مجدد 

دریچه ها انجام شد.

شكل 4. دريچه قبل از اصالح ابعاد )سمت چپ( تا پس از اتمام عمليات اصالح

شكل 5. دريچه پس از تكميل نصب گيربكس و آب بندي )قبل از انجام تميزكاري(
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شركت  همراهي  با  ناردیس  شركت 
)به عنوان  فراب  نصب  و  ساختمان 
تحویل  به  موفق  پروژه(  اصلي  پيمانکار 
پردیس  پتروشيمي  سوم  فاز  پروژه  دائم 
)واحد آمونياك( به كارفرماي اصلي شد. 
عمليات اجرایي این پروژه در دی ماه 92 

شروع و در اسفندماه 95 خاتمه یافت.
این پروژه در راستاي اجراي تعهدات 
شركت  بين  منعقدشده  اصلي  قرارداد 
پردیس  پتروشيمي  شركت  و  ناردیس 
بود كه عمليات مربوطه، از سوي شركت 
نصب  و  ساختمان  شركت  به  ناردیس 

فراب منتقل شد.
عمليات  پروژه،  این  كاري  محدوده 
دوار،  و  ثابت  مکانيکي  تجهيزات  نصب 

پيش  دقيق،  ابزار  و  برق   ،AGلوله كشي
بود.  راه اندازی  در  كمک  و  راه اندازی 
همچنين تأمين و اجراي سازه هاي فلزي 
و سيویل بخش آفسایت این پروژه نيز در 
محدوده كاري این قرارداد پيش بينی شده 

بود. 
سوم  فاز  پروژه  است،  ذكر  به  الزم 
آمونياك(  )واحد  پردیس  پتروشيمي 
و  گاز  نفت،  حوزه  در  پروژه  نخستين 
نصب  و  ساختمان  شركت  پتروشيمي 
گواهي  اخذ  به  موفق  كه  است  فراب 

تحویل دائم شده است. 

از  بيش  به كارگيری  با  پروژه  این 
در  انساني  نيروي  روز  نفر/   86۴،61۰
ثبت  دنبال  به  پروژه،  مدت زمان  طول 
آمار بالغ بر 6 ميليون نفر/  ساعت فعاليت 
راه اندازی  پيش  و  اجرایي ساخت، نصب 
به  موفق  ناتوان كننده،  حادثه  بدون 
از   Safety Award دریافت گواهينامه

كارفرماي اصلي شد.
و  توليد  پردی�س  پتروشيمی  شركت 
عرضه كننده محصوالت آموني�اك و اوره، 
توليدكننده  مجتمع  بزرگ ترین  مالک 
آموني�اك و اوره در خاورميان�ه و یکی از 

بزرگ ترین توليدكنندگان این محصوالت 
در سطح جهان است.

طبيعی  گاز  مجتمع،  فاز  هر  خوراك 
به ميزان 67۰ ميليون نرمال متر مکعب 
در سال است كه از محل فازهای گازی 
پارس جنوبي یا مجتمع پتروشيمی پارس 

تأمين می شود.
همچنين مصرف عادی گاز در هر فاز 
مجتمع 8۰ هزار مترمکعب گاز در ساعت 
است و حجم توليد ساالنه )مجموع سه 
آمونياك  تن   2.۰۴۰.۰۰۰ از  بيش  فاز( 
گرانول  اوره  تن  از 3.225.۰۰۰  بيش  و 

گزارش تحويل دائم پروژه فاز سوم پتروشيمي پرديس
)واحد آمونياك( به كارفرماي اصلي 

مشخصات پروژه 

تاريخ شروع پروژه : 1392/۰9/16كارفرماي اصلي : شركت پتروشيمي پردیس

تاريخ مؤثر شدن قرارداد: 1392/1۰/1۰مشاور پروژه : شركت نام آوران دلوار

سرپرست پروژه

هادي سعدي نژاد
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نکات مثبت  از  برخي  به  ادامه  است. در 
این پروژه اشاره می شود:

الف. نقدينگي مناسب كارفرما
احجام  قابل توجه  افزایش  علي رغم 
كار و مقادیر اوليه زمان مناقصه یکي از 
در  پروژه  اتمام  موجب  كه  اصلي  عوامل 
مدت زمان مناسب شد، نقدینگي مناسب 
كارفرما بود كه به واسطه درآمد حاصل از 
فروش محصوالت این پتروشيمي در فاز 
مشکل  با  نقدینگي  خصوص  در   2 و   1

چنداني مواجه نبود. 

و  دانش  با  كاركنان  انتخاب  ب. 
تجربه كافي و تفويض اختيار

كافي،  دانش  با  افراد  انتخاب 
همچنين  و  متعهد  و  مسئوليت پذیر 
افراد در جایگاه مناسب  این  به كارگيری 
است.  برخوردار  زیادي  بسيار  اهميت  از 
كاركنانی  چنين  به  پردیس  پروژه  در 
پيمانکاران  و  كارفرما  با  مواجهه  در 
فعاليت  حوزه  تناسب  به   زیرمجموعه 
تفویض  شد.  داده  كامل  اختيارات 
اختيارات به كاركنان زیرمجموعه حداقل 
اول  داشت:  اهميت  عمده  جهت  دو  از 
از مسئوليت های مدیریت  این كه بخشي 
واحدها  سرپرستان  به  كارگاه  و  پروژه 
ایجاد  سبب  امر  این  كه  می شد  واگذار 
فرصت بيشتر مدیر پروژه جهت پرداختن 
این كه  دوم  مي شود؛  كالن تر  موضوعات 
خصوص  در  افراد  این  پاسخگویي 
و  بحث  و  شده  تصميم گيري  موضوعات 
گفت وگو در مورد علت تصميم اتخاذشده 
موجب افزایش تجربه و دانش این افراد 
یکي  كه  است  روشن  و  واضح  می شود. 
از عوامل رشد و شکوفایي یک سازمان، 
پرورش كاركنان باانگيزه و متعهد و یاري 
آتي  بزرگ تر  مسئوليت های  در  آن ها 

است.

با  دوستانه  ارتباط  برقراري  ج. 
و  ضوابط  حفظ  عين  در  كارفرما 

چهارچوب قرارداد
سبب  پردیس  پروژه  در  موضوع  این 
افزایش اعتماد طرفين، هم سویي كارفرما 
از  و  موضوعات  حل  در  پروژه  مشاور  و 
بين رفتن تنش های درون كارگاهي شد. 

می توان  هم سویي  این  ملموس  نتایج  از 
اینچ-قطر  هزار   2۰۰ تحویل  و  اجرا  به 
كمتر  در   Reinstatement عمليات 
انعقاد  براي  كارفرما  رضایت  و  ماه  دو  از 

الحاقيه سوم قرارداد اشاره كرد. 

د. مستندسازی به موقع پروژه
یکي از نکات برجسته و نقاط قوت این 
پروژه، مستندسازی به موقع و دقيق تمام 
اضافه كاری ها بود كه سهم قابل توجهی از 
مبلغ نهایي قرارداد این پروژه نيز مربوط 

به آن هاست.
هوشيارانه ای  نگاه  با  پروژه  ابتداي  از 
كه در خصوص اضافه كاری های پيش رو 
 Change Procedure داشت،  وجود 
كارفرما  و  مشاور  با  مرتبط  رویه های  و 
نتيجه  در  افتاد؛  جریان  به  و  پيگيري 
نهایي  قيمت  و  اضافه كاری ها  موضوع 
زمان  در  و  پروژه  زمان  طول  در  آن ها 
حضور تيم مشاور پروژه و كارفرما و قبل 
از جایگزین شدن احتمالي آن ها به تایيد 

می رسيد.
واحد  توسط  عمدتاً  مهم  این 
درجه  در  و  اسناد  كنترل  و  برنامه ریزی 
كنترل  واحد  و  فني  واحد  توسط  بعد 
كيفيت كارگاه صورت پذیرفت. پيشنهاد 
می شود در به كارگيری كاركنان كافي و 
هزینه ای  نگاه  واحدها  این  در  متخصص 

به آن ها به نگاه سرمایه ای تغيير یابد. 

ه. انتخاب پيمانكاران مناسب

فرعي  پيمانکاران  انتخاب  به طورقطع، 
نقش  كافي  تجربه  و  دانش  با  و  توانمند 
مهمي در اجراي درست و به موقع پروژه 
دارد كه خوشبختانه در این پروژه عالوه 
بر انتخاب مناسب پيمانکار، با شناسایي 
دامنه  پيمانکار  هر  ظرفيت  و  توان 
ایشان  به  اجرا  جهت  متناسب  كاري 
پروژه  این  در  می شد.  داده  تخصيص 
فعاليت های  و  پایپينگ  پيمانکار   1۰
مکانيکال،  نصب  پيمانکار   7 مرتبط، 
پيمانکار   2 سازه،  و  سيویل  پيمانکار   ۴
برق  پيمانکار  یک  سندبالست،  و  رنگ 
و  عایق  پيمانکار  یک  دقيق،  ابزار  و 
ماشين آالت  خدماتي،  پيمانکاران  سایر 

سنگين، سبک و... تالش كردند.

با  مستمر  جلسات  برگزاري  و. 
كارفرما

با توجه به ارتباط دوستانه اشاره شده 
اصلي  جلسات  بر  عالوه  كارفرما،  با 
هفتگي كارفرمایي كه به بررسي وضعيت 
موانع  و  مشکالت  و  پروژه  پيشرفت 
و  پروژه  مشاور  می پرداخت،  موجود 
كارفرما در جلسات اجرایي با پيمانکاران 
نيز حضورداشته و بسياري از تصميمات 
كسري  تامين  نحوه  به خصوص  مهم 
متریال بدون فوت وقت در این جلسات 

اتخاذ می شد.

ز. برگزاري جلسات داخلي منظم 
در سايت

تشکيل جلسه های مستمر در كارگاه 
سبب تبادل سریع اطالعات و همفکري 
مي شد.  متنوع  مشکالت  حل  جهت 
پروژه،  مدیریت  از  متشکل  گروهي 
و  برنامه ریزی  واحد  كارگاه،  مدیریت 
گروه  و  فني  دفتر  واحد  پروژه،  كنترل 
منظم  جلسات  برگزاري  ضمن  اجرایي 
بحث  رو  پيش  چالش های  خصوص  در 
مدیریت  و  می كردند  اطالعات  تبادل  و 
نياز  مورد  اطالعات  پروژه ضمن دریافت 
تصميم  رو  پيش  موضوعات  در خصوص 

مقتضي اتخاذ می كرد.

پيشرفت  روند  منظم  پيگيري  ح. 
پروژه در دفتر مركزي 

شركت  پروژه های  سایر  همانند 
پيشرفت  روند  فراب،  نصب  و  ساختمان 
دفتر  در  منظم  به صورت  نيز  پروژه  این 
مشکالت  و  موانع  به  و  بررسي  مركزي 

رسيدگي مي شد. 
از  مستمر  بازدیدهاي  با  همچنين 
سایت كه در مقاطعي در باالترین سطح 
از  مدیریتي شركت، صورت مي پذیرفت، 
نزدیک، روند پيشرفت پروژه و مشکالت 
بودجه  تعيين  می شد.  پيگيري  موجود 
پروژه و بررسي سود و زیان ماهانه آن نيز 
از دیگر موارد تحت كنترل دفتر مركزي 

به شمار مي آید.

ط. تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه
عمومي  شرایط   55 بند  با  مطابق 
پيمان، با حضور نمایندگان این شركت و 
نمایندگان كارفرما، مراحل تحویل موقت 
بخش  به  بخش  به صورت  پروژه  این 
راستا  این  در  شد.  آغاز   95 دی ماه  از 
نقصي  بدون هيچ گونه  از بخش ها  برخي 
با  دیگر  برخي  و  شد  تحویل  كارفرما  به 
مدت زمان  و  مربوط  نقص های  انضمام 
مشخص شده از سوي كارفرما جهت رفع 

نقص تحویل موقت شد.
سرانجام با رفع نواقص مذكور آخرین 
تحویل   96 خرداد  در  پروژه  این  بخش 
موقت شد و پس از اتمام دوره تضمين در 
نهایت با پيگيری های مستمر از كارفرما 
و  انجام شده   97 دی   در  قطعي  تحویل 

به صورت رسمي ابالغ شد.

احجام کلي کار انجام شده در پروژه پرديس 

احجام كلواحدشرح فعاليتردیف

Ton13،555نصب تجهيزات ثابت و دوار1

ID276،۰۰۰پایپينگ رو زميني2

M225،۰۰۰رنگ تجهيزات3

M223،63۴رنگ پایپينگ۴

M227،۴5۰عایق پایپينگ5

M27،2۴8عایق تجهيزات6

M522،۴53كابل كشي برق و ابزار دقيق7

Ton7۰۰تامين و نصب سازه های فلزي8

M31،۰92بتن ریزی9
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براي   EPC به صورت  قطار شهري مشهد  پروژه خط 2  در  فراب  فعاليت شركت 
)تامين  برقي  تجهيزات  است.  كامل  به صورت  و  مترویي  پروژه  یک  تجهيزات  تامين 
از تجهيزات یک پروژه ریلي  ناوگان و سيستم سيگنالينگ، سه بخش اصلي  توان(، 
است كه فناوری های پيچيده و اینترفيس هاي زیادي با هم دارند. در پروژه های ریلي 
از جمله فعاليت های مهم و اساسي در بخش مهندسي مترو، مدیریت اینترفيس هاي 
تمام  ریلي،  صنعت  به  فراب  شركت  ورود  از  قبل  تا  كه  است  تجهيزات  و  سيویل 
مشاركت  با  اینترفيس  مدیریت  و  نظارت  طراحي،  مهندسي،  با  مرتبط  فعاليت های 
با ورود شركت فراب  انجام می شد.  اروپایي  حداكثري شركت های مهندسين مشاور 
همچنين  و  داخلي  كارشناسان  مهندسي  و  دانش  از  بهره گيری  و  ریلي  صنعت  به 
عملکرد سيستمي، شركت فراب موفق به جلب رضایت كارفرما براي انجام فعاليت های 

مهندسي و اینترفيس توسط تيم فني فراب شد.

مبناي  بر  قطار  در   Electromagnetic Compatibility )EMC( تست 
EN50121 )Railway applications Electromagnetic com-  استاندارد
patibility-Part 1,2,3,4( صورت می پذیرد كه مبناي فعاليت های سازندگان قطار 
برق و سيگنالينگ است. اما این استاندارد با توجه به پایين بودن سطح سيگنال های 
رادیویي مابين تجهيزات wayside و Onboard در سيستم سيگنالينگ، نقص هایی 
سيستم  عملکرد  در  مخرب  اثرات  ایجاد  باعث  گاهی  موضوع  این  به طوري كه  دارد. 
كنترلي قطار، به دليل ایجاد سطح نویز باال حاصل از اعوجاجات توليدشده در سيستم 

تركشن قطار می شود.
پس از راه اندازی سيستم سيگنالينگ كه وظيفه ایجاد Safety و كنترل قطار را 
عملکرد  در  اختالل  موجب  نویز  اثرات  دارد،  برعهده  مشهد  قطار شهري   2 در خط 
سيستم ATO( Automatic Train Operation( شد. این مسئله با توجه به 
این كه سيستم ATO براي اولين بار در ایران و فقط در خط 2 قطار شهري مشهد 
عملياتي می شد، موضوع جدیدي بود و تجربه قبلي داخلي در این رابطه وجود نداشت. 

براي نخستین بار در كشور توسط تیم مهندسي فراب صورت گرفت:

حذفاثرنويزاينترفيسي
ناوگانخط2قطارشهريمشهد

رئيس بخش مهندسي پروژه خط 2 قطار شهري مشهد

سيد جواد بركچيان
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با عنایت به این كه در استاندارد EMC نيز این مسئله دیده نشده، حل این موضوع 
در پروژه های مشابه خارج از كشور با روش های متفاوتي كه اغلب با تغييرات عمده 
قطار   2 خط  بهره برداری  در  اختالل  ایجاد  طرفي،  از  بود.  انجام شده  بودند،  همراه 
زمان بر  و  قطارها  اعزام  در  زماني  تاخير  ایجاد  و  این موضوع  از  ناشي  شهري مشهد 
بودن مذاكرات فني با سازندگان سيستم سيگنالينگ و ناوگان به پيچيدگی موضوع 
از چند شركت داخلي و  با تعریف صورت مسئله، استعالمي  این بين  می افزودند. در 
ابهامات موجود در  خارجي دانش بنيان براي بررسي و حل موضوع صورت پذیرفت. 
استاندارد EMC و نياز به تجهيزات تست دقيق و گران قيمت، موجب ارائه پيشنهاد با 
قيمتي باال و بازه زماني طوالني از طرف آنان شد كه با توجه به شرایط حساس پروژه 
قابل  اجرا نبودند. شایان ذكر است، این شركت ها اعالم كردند كه با توجه به ابزاري كه 
دارند فقط می توانند منشأ نویز را پيدا كنند و براي كاهش  آن راهکارهایی را پيشنهاد 
دهند و اقدامات عملياتي و كاربردي براي رفع آن مشمول هزینه و زمان های بيشتري 
خواهد بود. با توجه به حساسيت موضوع و نيز توضيحات باال و پيرو دستور معاونت 
محترم مهندسي فراب، این موضوع در بخش مهندسي پروژه به عنوان یک دستور كار 
تعریف شد و بررسی ها از جنبه های مختلف در این زمينه صورت پذیرفت. نظریه های 
كارشناسي از مدیریت های محترم برق، ابزار دقيق و مکانيک دریافت شد و نقشه و 

مدارك ناوگان مورد بازبيني قرار گرفت.
 )MCM-Traction Motor( موضوع اصلي به دليل نزدیکی تجهيزات تركشن موتور
با آنتن BTM و ملحقات وابسته بود كه این مسئله با توجه به ساختار 5 واگنه بودن قطار 
به صورت MC-T-M-T-MC و همچنين الزام به نصب آنتن BTM در واگن های اول 
و آخر آپشن جابجایي تجهيزات را غيرممکن می كرد. از طرفي با توجه به این كه تجهيزات 
تمام قطارها و سيستم سيگنالينگ پروژه تامين شده بودند، تغيير سخت افزاری در این 
تجهيزات با مشکالت زیاد و هزینه های غيرقابل پيش بينی همراه بود و روش های حل مسئله 
محدودتر می شدند. یکي از روش های كاربردی در صنعت براي كم كردن اثرات ميدان های 
مغناطيسي و الکتریکي، استفاده از هسته های فریت است كه این موضوع در دستور كار 
اول قرار گرفت و تست هایی بر این اساس انجام شد. در ادامه، تعریف مختصري از فریت و 

فعاليت های انجام شده با استفاده از هسته های فریت ارائه می شود.

تعريف هسته فريت
فریت ها با فرمول كلی MOFe2O3 و M فلز دو ظرفيتی همراه هستند. فریت ها 

گروهی از مواد مغناطيسی هستند كه تأثير مکانيک كوانتوم باعث می شود، جهت های 
الکترون ها، به طور متناوب تغيير  گشتاورهای مغناطيسی در ساختار منظم چرخش 
كند و اندازه های گشتاورها نامساوی باشد. درنتيجه، گشتاور مغناطيسی خالص مخالف 
صفر در حوزه ها ایجاد شود. به دليل حذف نسبی، حداكثر چگالی شارژ مغناطيسی 
حاصل در حوزه های مواد فریت مغناطيسی اساساً كمتر از نمونه فرومغناطيس است. 
تغيير جهت گشتاورهای مغناطيسی در اثر برهمکنش با موج به جذب انرژی منجر 
می شود. فریت ها، طبقه ای از سراميک های جامدند كه ساختار بلوري آن ها با فرایند 
تف جوشی در دماهای زیاد مخلوط های استویکومتری از اكسيدهای فلزی مشخص، 
مانند آهن اكسيد، كبالت، نيکل، روی، كادميم، منيزیم، منگنز یا تركيبی از این فلزات 
به دست می آید. این مواد نارسانا هستند، اما نفوذپذیري زیادي دارند. بنابراین، بدون 
بازتاب موج تابيده، می توانند انرژی را جذب كنند.  این مواد در فركانس های خاصی 
كه وابسته به ساختار بلوري و جنس آن هاست در فرایند تشدید، قابليت نشان دادن 
این  انرژی در  اتالف  به  الکترومغناطيسی دارند كه  با ميدان موج  زیادی  برهمکنش 
فركانس های خاص منجر می شود. فریت ها در ساخت رنگ هایی به كار می روند كه 
روی تجهيزات نظامی زده می شود تا از دید رادار دشمن محفوظ بمانند. هسته های 
فریت بر مبناي رنگ آن مشخص می شود و بر مبناي مشخصات جاذب فركانس بودن 

رنگ بندی می شوند.
 

 

MC شكل 1. موقعيت تجهيزات برقي و الكترونيكي زير كابين

شكل 2.  هسته فريت 

نمودار 1. هسته های فريت براي كاهش اثرات مغناطيسي
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تعداد هسته هایرديف
 فريت روي هر كابل

ميزان كاهش
 ميدان مغناطيسي

1 درصد11

2 درصد23

6 درصد35

1۰ درصد۴9

جدول 1. ميزان كاهش ميدان مغناطيسي بر مبناي تعداد هسته فريت

شكل 3. تاثير ولتاژي اثرات ميدان الكترومغناطيسي روي كابل آنتن

شكل 4. تعداد هسته های فريت در روي 
هر يک از مجموعه های MCM قطار

موتور  تا   MCM تجهيزات  مابين  كابل  هر  روي  موجود،  مشکل  رفع  منظور  به 
تركشن به ترتيب 1، 3، 5 و 9 هسته فریت قرار گرفت و آزمایش ها به شرح زیر انجام 

شد. همان طور كه در جدول 1 مشاهده می شود، كاهش اثرات فركانسي با اضافه كردن 
هسته های فریت درصد كمي تغيير )كاهش( می یابد كه مطلوبيت الزم را ندارد. ميزان 
ولتاژ القاشده دامنه 5 ولت دارد. كه با كاهش حداكثری 1۰ درصد این ميزان به ۴.5 
از  باید بيشتر  نویز  آنتن، ميزان  بر اساس سطح سيگنال مطلوب  ولت می رسد. ولي 
5۰ ميلي ولت نباشد. همان طور كه مشاهده می شود با استفاده از این روش، همچنان 

ميزان نویز 1۰۰۰ برابر بيشتر از وضعيت مطلوب است.
 بنابراین به این نتيجه رسيدیم كه این روش مطلوبيت الزم را ندارد و ضمن این كه 

هزینه استفاده از هسته های فریت به مراتب زیاد است.
بيشتر  بررسی های  فریت،  از هسته های  استفاده  روش  بودن  ناكارآمد  به  توجه  با 
آنتن  اطراف  مغناطيسي  و  الکتریکي  ميدان های  و  نویز  منشأ  مورد  در  دقيق تری  و 
)فرستنده و دریافت كننده سيگنال های سيستم سيگنالينگ( و محاسبه این ميدان ها 
با توجه به فاصله و سطح ولتاژ توسط مهندسي فراب صورت گرفت. یکي از عوامل 
موثر در كاهش ميدان، شيلدهاي كابل های ولتاژي مابين MCM و تركشن موتور 
اتصاالت  اتصاالت آن صورت می گرفت.  بود كه توسط تکنسين هاي كارخانه سازنده 
و  پذیرفت  صورت  بيشتري  دقت  با  قطار(  )بدنه  زمين  با  آن  ارتباط  و  شيلدها  این 
اتصاالت  و  این كه روش نصب  بر  مبني  كارخانه سازنده  تيم نصب  مقاومت  با وجود 
روي قطارهای زیادي و براي كارفرمایان مختلفي صورت گرفته و مطابق دستورالعمل 
كارخانه سازنده است، این بررسی ها با دقت تمام  صورت گرفت. در این ميان، مشاهده 
شد كه ارنج رشته های سيم های شيلد به صورت یکنواخت صورت نمی گيرد كه البته 
این موضوع از نظر تيم نصب كامال بی اهميت بود. با توجه به همراهي نکردن تيم نصب 

و مونتاژ كارخانه نياز به نظارت دقيقي بود كه كار را دشوار می كرد.
با توجه به اهميت و عملي بودن این موضوع، بر مبناي نتایج محاسبات، پافشاري 
الزم در این مورد صورت گرفت و دستورالعملي به عنوان »دستورالعمل رفع نویز قطار« 
تنظيم و به پيمانکار ابالغ شد. پس از ارنج شيلدها روي قطار اول و انجام تست های 
به دليل  ایجادشده  ناباوري تيم مونتاژ و در ميان فشارهای رواني  مرتبط، در كمال 
مشکالت ناشي از این موضوع در بهره برداری، ميدان مغناطيسي و تاثير ناشي از آن به 
ميزان قابل توجهی كاهش پيدا كرد، به طوري كه حتي سوپروایزرهاي خارجي )سيستم 

سيگنالينگ( در این رابطه شگفت زده بودند.
ميزان سطح نویز در قطاري كه مطابق دستورالعمل شركت فراب اصالح شده بود، به 
كمتر از 7۰ ميلي ولت رسيده بود و این با توجه به سابقه موضوع، موفقيت بزرگي بود. 



فرایند بازسازي نيروگاه 2۴ مگاواتي 
متشکل  كنسرسيومي  توسط   Nkula
 Andritz Hydro از شركت اتریشي
با   Mota Engil پرتغالي  شركت  و 
موفقيت به پایان رسيد. فرایند بازسازي 
این نيروگاه در ماه ژوئن 2۰17 آغازشده 
بود. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، 
هزینه بازسازي این نيروگاه ۴5 ميليون 

دالر بوده است. 

مگاواتي   12۰ آبي  نيروگاه 
رودخانه  روي  بر  كه   Pulichintala
 Telangana ایالت  در   Krishna
راه اندازي  موفقيت  با  است،  واقع شده 
 BHEL شد. الزم به ذكر است شركت
بر  را  نيروگاه  این  راه اندازي  مسئوليت 
عهده داشته است. این شركت تاكنون 
بيش از 1۰73 مگاوات نيروگاه آبي در 
ایالت Telangana احداث كرده است. 
در حال حاضر، شركت BHEL تأمين 
تجهيزات  27۰۰ مگاوات نيروگاه آبي در 
كشور هند و 39۰۴ مگاوات نيروگاه آبي 

در خارج از كشور را بر عهده دارد. 

كرد،  اعالم   WAPDA شركت 
نيروگاه 1۴1۰  واحد  آخرین  و  سومين 
موفقيت  با   Tarbela IV مگاواتي 
سومين  راه اندازي  با  شد.  راه اندازي 
واحد، این نيروگاه با توان توليدي 13۰7 
مگاوات براي شبکه، تأمين برق مي كند. 
شایان ذكر است كه سطح پایين آب در 
سد این نيروگاه دليل پایين بودن توان 
توليدي برق بوده و این موضوع با تکميل 
خواهد  برطرف  نيروگاه  این  سد  شدن 
نيروگاه  این  براي  توسعه اي  طرح  شد. 
تدوین شده كه ظرفيت آن را به ۴888 
مگاوات خواهد رساند و بعد از تکميل این 
طرح، توان توليدي این نيروگاه به 3.8۴ 

تراوات ساعت در سال خواهد رسيد. 

الکتریکال  تجهيزات  تامين  قرارداد 
به   Itaipu گيگاواتي   1۴ نيروگاه 
 CIE و   GE Power شركت هاي 
Soceidad ابالغ شد. این نيروگاه در 
مرز كشورهاي برزیل و پرتغال قرار دارد 
و به عنوان دومين نيروگاه بزرگ آبي در 
به روزرسانی  براي  است.  مطرح  جهان 
سه  نيروگاه  این  الکتریکال  تجهيزات 
است.  گرفته شده  نظر  در  زمان  سال 
این به روزرسانی در راستاي حفظ توان 
ساعت  تراوات   25۰۰ ساليانه  توليدي 
ذكر  به  الزم  بود.  خواهد  نيروگاه  این 
این نيروگاه 75  است كه برق توليدي 
 15 و  پاراگوئه  كشور  برق  نياز  درصد 
را  برزیل  كشور  نياز  مورد  برق  درصد 

تامين مي كند. 

اعالم   Statkraft نروژي  شركت 
كرد، مجموعه اي از قراردادهاي مربوط 

به احداث نيروگاه هاي آبي به مجموع 
ظرفيت 132 مگاوات در كشور برزیل 
قراردادها  این  است.  كرده  اخذ  را 
در  كه  است  برق آبي  طرح   8 شامل 
خواهند  احداث  برزیل  كشور  جنوب 
اخذ  كه  كرده  اعالم  این شركت  شد. 
این قراردادها در راستاي سياست كلي 
شركت مبني بر افزایش سبد خدمات 
اروپا،  در  تجدیدپذیر  انرژي هاي  ارائه 

هند و جنوب آمریکا است. 

تجهيزات  تامين  قرارداد 
الکتریکال و مکانيکال نيروگاه 1285 
كنسرسيومي  به   Baleh مگاواتي 
و   GE Power شركت  از  متشکل 
Sinohydro ابالغ شد. بر اساس این 
ساخت  طراحي،  مسئوليت  قرارداد، 
از  مگاواتي   257 واحد  پنج  تامين  و 
هاي   BOP همراه  به  فرانسيس  نوع 

اتمام فرايند 
Nkula بازسازي نيروگاه

راه اندازي نيروگاه 
Pulichintala

راه اندازي آخرين واحد
Tarbela IV نيروگاه 

مدرن سازي
 Itaipu نيروگاه آبي

افزايش سهم بازار 
شركت Statkraft در كشور برزيل

ماالوي1

هند2

پاكستان3

برزيل5

پاراگوئه4

از گوشه و کنار جهان

از گوشه و کنار جهان نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه در 
2ماهه گذشته در قالب قراردادهای تجاری در حوزه احداث نیروگاه های 

و  کشورها  بین  سدسازی  و  آبی  خورشیدی،  بادی،  حرارتی، 
این  در  را  است  افتاده  اتفاق  انرژی  تولید  معتبر  شرکت های 

قراردادها  نشانگر  آبی  رنگ  بازتاب می دهیم.  دو صفحه 
و  قراردادها  نشانگر  قرمز  رنگ  آب،  حوزه  اخبار  و 

و رنگ سبز  نیروگاه های حرارتی  اخبار حوزه 
انرژی های نو را پوشش خواهد داد. اخبار 

تنظیم  و  ترجمه  هایدرو  نشریه  از 
شده و در مقابل دیدگان شما 

قرار دارد.
1

2
6

7 89

3

11

13
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ابالغ قرارداد 
Baleh احداث نيروگاه آبي

مالزي6



تامين مالي سه نيروگاه آبي
EBRD توسط بانك 

ساخت نيروگاه سيكل تركيبي
 Mitsubishi توسط شركت 

تامين تجهيزات نيروگاه 
بادي Fengjigou توسط 

 Vestas شركت

سرمايه گذاري شركت 
Northland براي احداث

 نيروگاه خورشيدي

گرجستان7

ازبكستان9

مكزيك12

چين11

مربوط به این كنسرسيوم واگذار شده 
است. ارزش این قرارداد 159 ميليون 

دالر برآورد شده است.

بانک اروپایي EBRD اعالم كرد، تامين 
مالي سه نيروگاه آبي كوچک به مجموع 
ظرفيت 13.7 مگاوات در كشور گرجستان 
 Nakra را تامين مالي خواهد كرد. نيروگاه
 Khelra به ظرفيت 7.۴ مگاوات، نيروگاه
 Ipari به ظرفيت 3.3 مگاوات و نيروگاه
به ظرفيت 3 مگاوات طرح هایي هستند 
كه توسط این بانک اروپایي تامين مالي 
براي  شده  برآورد  هزینه  شد.  خواهند 
احداث این نيروگاه ها 19.5 ميليون دالر 

برآورد شده است. 

از گوشه و کنار جهان

تهيه و تنظيم: محمدرضا نازآبادی

نيروگاه  تجهيزات  تامين  قرارداد 
مگاواتي   1۴۰۰ ذخيره اي  تلمبه 
ZhenAn به شركت Andritz ابالغ 
چهار  تامين  وظيفه  شركت  این  شد. 
واحد 35۰ مگاواتي را بر عهده خواهد 
داشت. الزم به ذكر است كه ارزش این 
اعالم شده،  یورو  ميليون  قرارداد 1۰۰ 
نيروگاه  نخستين   ZehnAn نيروگاه 
چين  كشور  غرب  در  ذخيره اي  تلمبه  
برنامه ریزي هاي  اساس  بر  بود.  خواهد 
نيروگاه  راه اندازي  زمان  گرفته،  صورت 

سال 2۰23 اعالم شده است. 
 

 
نصب  تامين،  طراحي،  قرارداد 
مگاواتي   9۰۰ نيروگاه  راه اندازي  و 
به   Turakurgan تركيبي  سيکل 
شد.  واگذار   Mitsubishi شركت 
شركت  قرارداد،  این  از  بخشي  به عنوان 
Mitsubishi تامين تجهيزات اصلي و 

شركت تركيه اي Enerji Calik سایر 
تجهيزات مربوط را تامين خواهند كرد. 
الزم به ذكر است منابع مالي مورد نياز 
بانک  توسط  پروژه  این  اجراي  جهت 
ژاپني JICA و دولت ازبکستان تامين 

خواهد شد.

اعالم   Enel Green شركت 
بادي  نيروگاه  احداث  فرایند  كرد، 
كشور  در   Lagoa مگاواتي   716
براي  است.  كرده  آغاز  را  برزیل 
سرمایه گذاري  نيروگاه،  این  ساخت 
79۴ ميليون دالري انجام شده است. 
نيروگاه Lagoa به عنوان بزرگ ترین 
جنوب  كشورهاي  در  بادي  نيروگاه 
اساس  بر  و  است  مطرح  آمریکا 
در  گرفته  صورت  برنامه ریزي هاي 
سال 2۰21 به بهره برداري مي رسد. 
بادي  توربين   23۰ به  نيروگاه  این 
توليد  توانایي  و  شد  خواهد  تجهيز 
را  سال  در  برق  ساعت  تراوات   3.3

دارد.

 Northland كانادایي  شركت 
روي  بر  كه  كرد  اعالم   Power
ظرفيت  به  خورشيدي  نيروگاه  یک 
مکزیک  كشور  در  مگاوات   13۰
ارزش  كرد.  خواهد  سرمایه گذاري 
 1۴1 حدود  در  سرمایه گذاري  این 
بر  است.  شده  برآورد  دالر  ميليون 
اساس برنامه ریزي هاي صورت گرفته 
سال  اواسط  در  نيروگاه  این  ساخت 

2۰2۰ به پایان خواهد رسيد. 

4
5

10

12
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ابالغ قرارداد تامين
 تجهيزات نيروگاه تلمبه 

ZhenAn ذخيره اي

چين8

شركت Vestas اعالم كرد،  قراردادي 
مبني بر تامين تجهيزات نيروگاه بادي 
این  به   Fengjigou مگاواتي   2۰۰
شركت ابالغ شده است. كارفرماي این 
طرح شركت چيني Hanas است. در 
حال حاضر، همکاري شركت Vestas و 
شركت Hanas در احداث نيروگاه هاي 
بادي به بيش از 1.۴ گيگاوات رسيده و 
الزم به ذكر است شركت Vestas دو 
بادي  نيروگاه  تجهيزات  تامين  قرارداد 
 ۴ و  مگاوات  ظرفيت هاي 19  به  دیگر 
مگاوات با همکاري شركت Hanas در 

دست انجام دارد.

آغاز فرايند ساخت نيروگاه بادي 
Enel Green توسط شركت

برزيل10

رئيس بخش برنامه ريزي و كنترل فعاليت هاي بازاريابي
معاونت توسعه كسب و كار-حوزه1
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سفر به مدار شمالگان
 براي ديدن پديده رؤيايي  شفق قطبي

مهندس راهبر فرايند -  معاونت مهندسی

بيشتری برای ديدن شفق قطبی وجود هاله امري كاظمي
دارد. در قطب جنوب اين پديده اتفاق 
جنوبی ترين  در  فقط  ولی  می افتد، 
است.  قابل رؤيت  جغرافيايی  عرض 
ديدن  براي  مناطق  بهترين  بنابراين، 
كه  هستند  كشورهايي  قطبي  شفق 
اين مدار،  در مدار شمالگان واقع اند. 
كه  است  زمين  روی   +  66ْ  33َ مدار 
مرز محدوده قطبی را نشان می دهد، 
از  جايی كه حداقل در يک شبانه روز 
سال خورشيد هرگز غروب نمی كند. 
شمالگان،  مدار  به عبارت ديگر، 
جنوبی ترين عرض جغرافيايی نيم كره 
در  يک بار  حداقل  كه  است  شمالی 
ساعت   24 مدت  به  خورشيد  سال 
بتابد.  آن  بر  افق  خط  باالی  بی وقفه 
كشورهاي  شامل  شمالگان  مدار 
سوئد، نروژ، فنالند، ايسلند، روسيه، 
است.  كانادا  و  آمريكا  اسكاتلند، 
لحاظ  از  ايران  موقعيت  به  توجه  با 

ويزا،  اخذ  شرايط  و  جغرافيايي 
بهترين گزينه، سفر به روسيه براي 

ديدن اين پديده زيبا بود.
روسيه  ديدن  انجام شده،    سفر 
مسكو،  شهرهای  و  زمستاني 
والديمير، سوزدال و مورمانسک و در 
نهايت رسيدن به دهكده تريبريكا 
اقيانوس  و  بارنتز  در حاشيه درياي 
بهترين  از  يكي  و  شمالي  منجمد 

مناطق براي ديدن شفق قطبي بود.

 مسكو
و  روسيه  پايتخت  مسكو 
پرجمعيت ترين شهر آن با مساحت 
2561 كيلومترمربع حدود 5/3 برابر 
از  برگرفته  نام مسكو  است.  تهران 
روسی  در  است.  موسكوا  رود  نام 
به  ماسكوف(  )گراد  را  آن  قديم 
معنای شهِر كناِر رود می گفتند. اين 

شهر با جمعيتی بيش از 13 ميليون 
اروپا  قاره  در  شهر  بزرگ ترين  نفر، 
در  پرجمعيت  شهر  يازدهمين  و 
بين المللی،  جهان است. 4 فرودگاه 
مسكو  مترو  و  راه آهن  ايستگاه   9
تونل های  عميق ترين  از  يكی  )كه 
دارد.  قرار  شهر  اين  در  دنياست( 
مترو مسكو با 2۰6 ايستگاه پس از 
مترو توكيو، بيشترين مسافران را در 

بين سيستم های مترو دنيا دارد.
 كالنشهر مسكو از نظر دارا بودن 
مؤسسات علمی، ورزشی و آموزشی 
جهان  سطح  در  خوبی  رتبه  از 
برخوردار است، به طوری كه بيشترين 
امكانات ورزشی را در كل جهان به 
»ميدان  است.  داده  اختصاص  خود 
در شهر  ميدانی مشهور  نام  سرخ« 
مسكو، پايتخت روسيه است. در اين 
ميدان كاخ كرملين و كليسای جامع 

معروف   )Aurora( قطبی  شفق 
يكی  قطبی،  نور  و  قطبی  سپيده  به 
از پديده های جوی بسيار زيبای كره 
زمين است كه به طور طبيعی در آسمان 
شب و در عرض های جغرافيايی قطبی 
به چشم می خورد. قبايل كانادايی به 
نور هايی  می گويند.  ارواح  رقص  آن 
بسيار زيبا و خيره كننده كه در آسمان 
شكل های  معموالً  و  می كنند  حركت 
منحنی مانندی دارند كه گاهی ساكن 
است و گاهی تپنده و گاهی متشكل 
با طول موج های  پرتو  زيادی  از شمار 
متفاوت كه مانند پرده ها و نوار ها در 
پيچ وتاب  و  می كنند  بازی  آسمان 
شمال  قطب  به  هرچقدر  می خورند. 
با  با توجه به مجاورت  نزديک شويد 
قطب مغناطيسی شمالی زمين احتمال 
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بسياری  و  دارند  قرار  باسيل  سنت 
اين  به  مسكو  اصلی  خيابان های  از 
»ميدان  می شوند.  منتهی  ميدان 
سرخ«، نقطه مركزی شهر مسكو به 
شمار می آيد؛ زيرا طراحی و معماری 
شهری به صورت دايره و حول مركز 
همين  كه  گسترش يافته  نقطه  يک 
گوم،  تجاری  مركز  است.  ميدان 
كليسای كازان، موزه تاريخ و مقبره 

لنين در ميدان سرخ قرار دارند.
 به دليل بارش برف بي سابقه )در 
7۰ سال اخير( در مسكو، اين شهر 
جلوه زمستاني زيبايي به خود گرفته 

بود.
 

شهرهاي والديمیر و سوزدال
 2۰۰ فاصله  در  والديمير  شهر   
شهر  دارد.  قرار  مسكو  كيلومتري 
 99۰ سال  در  رسماً  »والديمير« 
كالزما  رودخانه  ساحل  در  ميالدی 
محل  اين  در  كه  بود  تأسيس شده 
مكان  پيش  سال  هزار   3 حدود 
شهر  داشت.  قرار  مردم  مسكونی 
برای  »كيف«  شهر  از  بعد  والديمير 
بود.  روسيه  پايتخت  طوالنی  مدت 
والديمير تنها شهری است كه در آن 
نام »دروازه  به  يک ميراث فرهنگی 

كاماًل  و  اوليه  به صورت  طاليی« 
 1164 سال  در  كه  دست نخورده 
ساخته شده بود، به جای مانده است. 
كليساهای  شهر  اين  در  همچنين 
از  دارد،  وجود  قديمی  بسيار 
»اوسپنسكی«  كليساهای  جمله 
 12 قرن  به  كه  »دميتروفسكی«  و 
ميالدی برمی گردد و جزو مهم ترين 
روسی  قديمی  معماری  نمونه های 
است. سوزدال يكی از قديمی ترين 
)با  روسيه  شهرهای  مهم ترين  و 
فاصله 35 كيلومتري از والديمير( 
است كه زماني پايتخت شاهزادگان 
روسيه بوده و قدمت آن به قرن 11 
شهر  اين   ،12 قرن  در  بازمی گردد. 
والديمير- قلمروی  پايتخت  به 

و  شهرت  شد.  تبديل  سوزدال 
اهميت اين شهر به قدری زياد بود 
قرار  خود  پای  زير  را  مسكو  كه 
می داد. امروزه، در اين شهر كوچک 
بناهای تاريخی بسياری وجود دارد 
آن  از  و  هستند  ديدنی  بسيار  كه 
روسيه«  افسانه ای  »داستان  نام  با 
محوطه ای  سوزدال،  می كنند.  ياد 
سرسبز و رودخانه ای زيبا دارد و در 
منطقه معروف حلقه طاليی روسيه 
واقع شده و يک موزه كه به معماری 

وجود  آن  در  اختصاص يافته  چوبی 
دارد. كساني كه مي خواهند بهترين 
به  كنند،  تجربه  را  روسيه  معماري 

سوزدال می آيند.
مردم  صنايع دستي  ميان  در 
سوزدال چهل تكه دوزي رواج زيادی 
دارد. بعد از ديدن اين دو شهر مجددا 
پرواز  يک  با  و  برگشتيم  مسكو  به 
داخلي به شهر مورمانسک كه يكي 
از شمالی ترين شهرهاي روسيه )كه 
هفته  رفتيم.  است(  فرودگاه  داراي 
قبل از سفر، به دليل شرايط بد آب 
و هوايي يک هواپيما در هنگام فرود 
در  بود.  منفجرشده  و  حادثه  دچار 
دليل  به  بار  چندين  ما  سفر  هنگام 

بدي آب وهوای مورمانسک، هواپيما 
موفق به پرواز نشده بود و سرانجام 
ساعت  در  تاخير  ساعت ها  از  بعد 
3:3۰ صبح در يک هوای طوفاني به 

مقصد مورمانسک پرواز كرديم.

مورمانسك
در  است  شهري  مورمانسک   
دوردست های شمال غربی روسيه در 
نزديكی مرز روسيه با نروژ و فنالند. 
مورمانسک  استان  مركز  شهر،  اين 
خليج  در  بندری  و  است  روسيه 
كوال دارد و از دير باز يک پايگاه مهم 
دريايی برای نيروی دريايی روسيه به 

شمار می آيد. 
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»ساآمی«  زبان  از  مورمانسک  نام 
كنار  »سرزمين  آن  معنای  و  گرفته شده 
دریا« است. در این زبان »مور« به معنای 
است.  سرزمين  معنای  به  »ما«  و  دریا 
نيروهای آلمانی مستقر در قلمرو فنالند در 
سال 19۴1 به عنوان بخشی از عمليات روباه 
كردند.  مورمانسک حمله  به شهر  نقره ای 
این شهر در این حمله به شدت ویران شد 
و شدت ویرانی آن فقط با تخریب لنينگراد 
و استالينگراد در جنگ قابل مقایسه است. 
مدار  وارد  عمال  مورمانسک  به  ورود  با 
مهم  جاذبه های  از  یکي  شدیم.  قطبي 

هسته اي  یخ شکن  اولين  مورمانسک  شهر 
كشتی  است.  لنين  یخ شکن  نام  به  دنيا 
و  لنين 16 هزار تن وزن داشته  یخ شکن 
به مدرن ترین ابزار ناوبری مجهز بوده، این 
با  و  است  اتمی  رآكتور  دارای سه  كشتی 
سرعتی برابر 33 كيلومتر در ساعت جابه جا 
خدمه   2۴3 كشتی  این  است.  می شده 
دارد كه از سال 1959 تا 1989 به مدت 
مسيرهای  كردن  باز  مسئوليت  سال   3۰
یخی را برای دیگر كشتی ها داشته است. 
از  فعاليت كشتی هسته ای یخ شکن لنين 
و  به طول كامل متوقف شد  سال 1989 

هم اكنون به موزه تبدیل شده است. از نکات 
جالب توجه این كشتي این بوده كه با هر 
بار شارژ لوله های سوخت آن به مدت ۴ تا 
6 سال به فعاليت خود ادامه مي داده است.
از  دیگر  یکي  مورمانسک  یخي  شهر   
زمستان  در  شهر  این  دیدني  جاذبه های 
است. دیدن هاسکي پارك و سوار شدن بر 
سورتمه هایی كه توسط سگ هاي هاسکي 
از  می شود،  كشيده  قطبي  گوزن هاي  یا 

جاذبه های دیگر مورمانسک است.
 مورمانسک یکي از مناطق مناسب براي 

دیدن شفق قطبي است.

ترجيح  نوري  آلودگي  وجود  دليل  به 
شمالی ترین  به  سفر  ادامه  برای  دادیم 
در  كه  تریبریکا  روستاي  روسيه  خشکي 
كنار دریاي بارنتز برویم. دریاي بارنتز یکي 
از انشعابات اقيانوس منجمد شمالي است 
كه عمق آن در برخي نقاط به 6۰۰ متر 

مي رسد.
ساعت   2 حدود  طي  از  پس  سر انجام 
به تریبریکا رسيدیم و منتظر دیدن شفق 
شدیم  و هنگام نيمه شب، شفق قطبي این 
زیباي افسانه اي رونمایي كرد تا شاهد یکي 

از زیباترین جلوه های طبيعت باشيم.
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داليل علمي شفق قطبي
برخورد ذرات باردار پالسمای خورشيدی 
از  خورشيدي  طوفان های  هنگام  در  )كه 
خورشيد جداشده و به سمت زمين گسيل 
با اتم ها و مولکول های جو زمين  مي شود( 
آمدن  پدید  موجب  جو  یون سپهر  الیه  در 
الکترون ها  می شود.  آرورا  یا  قطبی  شفق 
و پروتون هایی كه توسط خورشيد در فضا 
پراكنده می شوند، وقتی به زمين می رسند، 
دام  به  زمين  مغناطيسی  ميدان  توسط 
سمت  به  مارپيچی  حركتی  با  و  می افتند 
باد های  ذرات  برخورد  با  می روند.  قطب ها 

خورشيدی به مولکول های جو، مولکول های 
دریافت  انرژی  و  می شوند  تحریک  جو 
می كنند و هر عنصری نسبت به چيدمان 
مداری e خود پس از دریافت انرژی، الکترون 
الیه تراز آن برانگيخته شده به صورتی كه از 
الیه خود با گرفتن انرژی به الیه باالتر رفته 
و به دليل آن كه در الیه باالتر پایدار نيست، 
فوتون  به صورت  بود،  گرفته  كه  را  انرژی 
بازمی گردد و  آزادكرده و به الیه پایه خود 
مرئی  تابش های  به صورت  را  اضافه  انرژی 
گاز اكسيژن و  نامرئی آزاد می كند.  دو  یا 
بيشترین  كه  هستند  ماده ای  دو  نيتروژن 

رنگ های  و  دارند  زمين  جو  در  را  فراوانی 
قرمز و سبز كه در شفق های قطبی دیده 
می شوند حاصل تحریک شدن این دو گاز 
هستند البته وجود گاز های اندك دیگر در 
جو زمين باعث می شود تا رنگ های دیگر 
هم دیده شوند. با توجه به این كه پيدایش 
و دیدن شفق قطبي به پارامترهاي زیادي از 
جمله زمان و شدت طوفان هاي خورشيدي، 
شرایط جوي و... بستگي دارد، دیدن آن در 
زمان كوتاه سفر بسته به شانس و اقبال دارد. 
سپاس خداوند را كه فرصت و اقبال دیدن 

این پدیده بی نظير را به من داد.

برخورد ذرات باردار 
پالسمای خورشیدی  با 
اتم ها و مولكول های جو 
زمین در اليه يون سپهر 
جو موجب پديد آمدن 
شفق قطبی يا آرورا 
الكترون ها  می شود. 
و پروتون هايی که 
توسط خورشید در فضا 
پراکنده می شوند، وقتی 
به زمین می رسند، 
توسط میدان مغناطیسی 
زمین به دام می افتند 
و با حرکتی مارپیچی به 
سمت قطب ها می روند
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قلم  به  عدالت«  سهام  و  خصوصی سازی  »دانش نامه  كتاب 
»مهدی حاجی وند«، تنها دانش نامه موجود در این زمينه بوده و 
به بيان، توضيح و تشریح واژه های تخصصی و مرتبط با دو مقوله 

خصوصی سازی و سهام عدالت پرداخته است. 
از 17  بيش  »با وجود گذشت  است:  آمده  كتاب  این  مقدمه  از  بخشي  در 
سال از تاسيس سازمان خصوصی سازی و گذر بيش از یک دهه از ابالغ اصل 
۴۴ قانون اساسی در كشور، به  نظر می رسد شمار زیادی از مردم جامعه به ویژه 
و  سياست خصوصی سازی  با  مرتبط  مفاهيم  برخی  با  اقتصادی  تصميم گيران 
طرح توزیع سهام عدالت، غریب و ناآشنا هستند. خصوصی سازی، واگذاری های 
دولت و سهام عدالت، واژگان و مفاهيم ناآشنایی برای برخی مردم، خبرنگاران، 
این  بر  است.  اقتصادی كشور  تصميم گيران  برخی  و  پژوهشگران  دانشجویان، 
اساس، در این كتاب تالش شده مهم ترین واژگان و موضوعات مورد اشاره در 
خصوص اجرای اصل ۴۴، خصوصی سازی و طرح توزیع سهام عدالت پيشکش 

مخاطبان گران قدر شود.«

در این كتاب، مجموعه قوانين و مقررات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و 
مجموعه قوانين، مقررات و مصوبات مرتبط با طرح توزیع سهام عدالت مبنای 
انتخاب واژگان قرارگرفته تا در پی آن افرادی كه این مجموعه قوانين را مورد 
بررسی قرار می دهند یا این كه خبر، گزارش، تحليل و... را در این زمينه مورد 
مطالعه قرار می دهند، درصورتی كه با واژگان ناآشنایی در زمينه اصل ۴۴ قانون 
اساسی، سياست خصوصی سازی، واگذاری های دولت، طرح توزیع سهام عدالت 
و... مواجه شدند، از كتاب حاضر به عنوان مرجعی برای یافتن توضيحات مفيد 
موضوعات،  برخی  برای  شده  تالش  كتاب  این  در  همچنين  كنند.  استفاده 
با  مرتبط  مقررات  و  قوانين  و  سرمایه  بازار  ميان  مشترك  واژگان  و  مفاهيم 
خصوصی سازی و سهام عدالت توضيحاتی آورده شود؛ زیرا بخش قابل توجهی 

از واگذاری  سهام دولتی در كشور، از مجرای بازار سرمایه صورت گرفته است.
كتاب »دانش نامه خصوصی سازی و سهام عدالت« را نشر »دنيای اقتصاد« در 

231 صفحه با قيمت 2۰ هزار تومان منتشر كرده است.

بحران  از  سياستمداران  و  كارشناسان  كه  است  سالي  چند 
انرژي سخن مي گویند. اما این بحران دقيقا چيست؟ سابقه آن 
به چند وقت پيش بازمی گردد؟ چقدر به واقعيت نزدیک است؟ 
چقدر درباره این بحران راست مي گویند؟ نقش ما در این بحران چيست و براي 
آینده چه باید كرد؟ این موارد از جمله پرسش هایي است كه ذهن هر فردی را 
كه ساكن یکي از شهرهاي بزرگ جهان است، به خود مشغول كرده، چون پاسخ 

این پرسش ها مستقيم به عوامل حياتي او گره خورده است.
»ایوان ایليچ« در كتاب »انرژي و عدالت«، جهان ما را در معرض مخاطره ای 

جدی می بيند.
است.  آن  فراوانی مصرف  بلکه  انرژی،  كمبود  نه  آن  منشأ  كه  مخاطره ای   
مصرف بی بندوبار انرژی نه تنها محيط زیست را به پلشتی می كشاند، بلکه محيط 

معنوی زیست را تباه می كند و نابرابری ها را دامن می زند.

انرژی،  بی محابای  مصرف  بر  غيرمنطقی  اتکای  با  ما  جهان  ایليچ،  نظر  به 
نابرابری را به  نحو غيرقابل تحملی افزایش داده و در ميان فقير و غنی، فاصله 
افکنده است. وي بحران انرژي را از نظر سياسي، موضوعي گنگ و ابهام آميز 
مي داند و تأكيد دارد كه این بحران را با مقدار بيشتر انرژي نمي توان برطرف 

كرد.
صنعتي كردن  انرژي،  بحران  شامل  فصل   1۰ در  عدالت«  و  »انرژي  كتاب 
غریزي  انحصار  وقت خواره،  سرعت  وقت،  ارزش  سرعت،  سرسام  حمل و نقل، 
صنعتي،  فقر  دستيار،  یا  ارباب  تحرك،  درجات  دست نيافتنی،  حد  صنعت، 

صنعت زدگي و بلوغ فني تنظيم شده است. 
تاریخ نگار  این كتاب را دكتر »محمدعلي موحد«، حقوق دان، عرفان پژوه و 
سرشناس، به فارسي ترجمه كرده و نشر نو آن را در 112 صفحه و به قيمت 

15 هزار تومان منتشر كرده است.

دانش نامه خصوصی سازی و سهام عدالت

انرژی و عدالت
بحران انرژی و افزايش نابرابری ها

معرفي کتاب

مرجعی برای یافتن توضیحاتی مفید
درباره دو مفهوم مهم در اقتصاد سياسی ايران
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كتاب »مردي به  نام اوه« نوشته »فردریک بکمن«، داستان مردی است كه 
زندگي سخت و طاقت فرسایی داشته و این شکل زندگي، از او شخصيتي عبوث، 
بدخلق، وسواسي، حساس و به شدت منضبط، ولي درستکار و راستگو ساخته، 
كه با كوچک ترین بی نظمی، ذهنش مشوش شده و زود عصباني می شود؛ ولي 
اعماق وجودش سراسر محبت است و كسي را می خواهد كه همچون »سونيا«، 
همسر فقيدش، دنيایش را بشناسد و به ماهيتش پي ببرد. در ادامه این رمان، 
زني ایراني به نام »پروانه« كه همسري سوئدي و دو فرزند دارد، وارد زندگي 
»اوه« مي شود و آن چنان تاثيري بر زندگي اوه می گذارد كه او را كه بارها تصميم 
به خودكشي به روش های مختلف گرفته بود، آرام آرام به زندگي برمی گرداند. 

اوه پس از این ماجراها، چهار سال دیگر زنده می ماند و تمام دارایی اش را بين 
به دیگران،  از عشق، محبت و لطف  با دنيایي  و  همسایگانش تقسيم می كند 
زندگی اش به طور طبيعي خاتمه می یابد. اگر ما هم داستان افرادي مانند اوه  را 
بخوانيم و بتوانيم آن ها را درك كنيم، شاید روزي حال كسي را بهتر كنيم، او 
را به آرامش برسانيم و چه بسا از مرگ نابهنجارش جلوگيري كنيم و چه هدفي 

از این زیباتر می توان براي یک انسان متصور شد؟
مجله  و  بوده  سوئد  پرفروش  كتاب هاي  رده  در  اوه«  به  نام  »مردي  كتاب 
بهتر  نياید،  ُرمان خوشش  این  از  كه  است: »كسي  نوشته  آن  درباره  اشپيگل 
است اصاًل هيچ كتابي نخواند.« این كتاب را ناشران و مترجمان متعددي به 
فارسي ترجمه كرده اند كه در این معرفي از ترجمه »فرناز تيمورازف« استفاده 
شده كه انتشارات نون آن را در 376 صفحه و به قيمت 29 هزار تومان منتشر 

كرده است.

كتاب »هنر شفاف اندیشيدن« نوشته »رولف دوبلي« را فقط 
به دليل فروش باالي آن و ترجمه »عادل فردوسي پور« خریدم 
و پس  از مطالعه آن، به فوایدش پي بردم. اما كتاب جدید این 
نخستين  در  كردن«،  زندگي  خوب  »هنر  نام  به  را  نویسنده 
روزهاي نمایشگاه كتاب تهران خریداری كردم و با شوق وذوق و خارج از ترتيب 

كتاب خوانی ام، آن را خواندم.
تفاوت این كتاب با كتاب قبلي در این نکته است كه به جاي خطاهاي ذهني، 
در 52 بخش كوتاه، خواننده را با ابزارهاي ذهني آشنا می كند و با مثال های 
ملموس، كاربردي و ساده به او یاد می دهد كه چگونه در زندگی  خود از آن ها، 
استفاده بهينه كند. خواندن بعضي بخش هاي كتاب، مرا در اعمالي كه انجام 
می دادم مطمئن تر می كرد. بخش های دیگر مانند یک كالس آموزشي ارزان و 
مفيد بود. ولي تعدادي از بخش هاي كتاب، هم مرا از خواب زمستاني بيدار كرد 

و هم دریچه های جدیدي را به روي من باز كرد.

این كتاب به ما كمک می كند تا توهمات، اصول و قوانين و روابطي را كه در 
زندگي روزمره با آن درگيریم و ما را از بعضي حقایق پشت پرده غافل می كند 
و ما را از خوب زندگي كردن دور می كند، بهتر بشناسيم. پس از خواندن این 
كتاب، دیدگاه ما نسبت به پول، سرمایه، تالش و خيلي از دغدغه های ذهني كه 

نقش كليدي در زندگي ما دارند، شکل دیگري پيدا خواهد كرد.
مترجم این كتاب در انتهای كتاب، این گونه نوشته است: »شاید در توانمان 
نباشد كه دنياي اطرافمان را تغيير دهيم، شاید هرگز قادر نباشيم نابرابری ها 
و ناعدالتی ها را متوقف كنيم، شاید نتوانيم جلوی حوادث تلخ طبيعي زندگي 
را بگيریم، اما بی تردید توان آن را داریم كه دنياي درونمان را سامان دهيم و 

ضریب اشتباهاتمان را كاهش دهيم.«
پور«، »بهزاد  ترجمه »عادل فردوسي  با  كتاب »هنر خوب زندگي كردن« 
توكلي« و »علي شهروز« توسط نشر چشمه در 2۴9 صفحه به قيمت 28 هزار 

تومان منتشر شده است.

مردی به  نام اُوه

هنر خوب زندگی كردن
آشنايی با 52 ابزار ذهنی در زندگی

كارشناس حسابداري پيمان معاونت مالي شركت فراب

شاهين بهادري

معرفي کتاب

پرفروش ترين كتاب سال سوئد كه به بيش 
از 30 زبان دنيا ترجمه شده است



روايتبه
سجاد يوسف وندازدريچهدوربينهمكارانتصوير

تكنسين تعميرات كنترل و ابزاردقيق -نيروگاه سيمره

سيزده به در - كبيركوه

عكسی از كوه كبيركوه مشرف به شهرستان دره شهر استان ايالم

بهار 98 كبيركوه -  مهاجرت عشايربه سمت مناطق سرد سيرخيابان شهيد جعفری - عكس با نوردهی طوالنی گرفته شده

زمستان كبيركوه - رشته كوه زاگرس

عكسی از رعد و برقی كه در دوردست اتفاق افتاده. شهرستان دره شهر - استان ايالم
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دره شهر؛ نگین زاگرس و مهد تمدن هزاران ساله
دره شهر، شهری كه  نام آن برگرفته از موقعيت قرارگيری شهر در ضلع شمالی 
یکی از تنگه های دشت سيمره است. دشت سيمره كه برگرفته از نام رود سيمره 
است در مسير این رود از غربی ترین نقطه روستای تلخاب و تا شرقی ترین منطقه 
روستای گاوميشان در شهرستان دره شهرگسترده است، آبادی و آبادانی از دیرباز به 
جهت آب فراوان رود سيمره و رودخانه های فصلی دره های منشعب از رشته كوه های 

امتداد جنوبی  بوده است. كبيركوه در  زبانزد خاص و عام  این منطقه  جنوبی در 
شهرستان دره شهر با پوشش جنگلی متنوع، موجب تلطيف هوا و امکان دامداری را 
در این منطقه فراهم آورده است. رودخانه های فصلی و دائمی متعدد و زمين های 
بالفعل  استعدادهای  به عنوان  معتدل،  آب وهوای  و  مناسب  دمای  حاصلخيز، 

كشاورزی و دامداری این منطقه، از اهميت ویژه ای برخوردار هستند.






